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Ansøgning om tilskud i 2014 
Der må ikke skrives eller raderes i de grå tonede felter. 

Den kursiverede vejledning bedes slettet ved udfyldelsen. 

Angiv ved afkrydsning hvilken fond der søges 

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter  

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget X 

1. Projektets titel 

Kort men samtidig dæk-

kende titel for projektet 

 

Promovering af specialkulturer i.f.m. udstillinger 

2. Projektets formål                                                                
afkryds det eller de vig-

tigste områder 

Forskning og forsøg   

Produktudvikling   

Rådgivning  

Uddannelse  

Afsætningsfremme X 

3. Projektoplysninger  Start    dd.mm. åååå. Slut    dd.mm. åååå. 

01.01.2014 31.12.2014 

Tidligere ansøgning/bevilling Ansøgt tidligere År Bevilget kr. År 

a) Er projektet ansøgt tidligere  NEJ    

b) Er ansøgt tidligere med et lig-

nende indhold 
NEJ    

Kommende ansøgning/bevilling Forventes År Forventet kr.  

Forventes projektet genansøgt JA 2015 800.000 

4. Kort beskrivelse af ansøger 
Der skal anføres om der er tale om en for-

ening, organisation, offentlig institution o.l. 

efterfulgt af en kort beskrivelse af enheden 

herunder ansøgers/projektets hovedaktørers 

kompetencer inden for det pågældende 

område kort beskrives. Vedlæg eventuelt 

CV, kopi af vedtægter o.l.  

 

 

 

 

Danske Prydplanter er en brancheforening for producenter og salgs-

selskaber, der producerer og afsætter prydplanter.  

 

Foreningen arbejder med at styrke produktion og afsætning gennem 

branchetilrettede logistikløsninger, fælles markedsføring, målrettede 

rådgivningsaktiviteter samt forsknings- og forsøgsarbejder.  
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5. Projektets budget 
Indsæt efter behov rækker i tabellen. 

2014 

Timeantal 

2014 

Timesats 

2014 

t. kr. 

Ved flerårigt projekt 

Hele projektet i t. kr. 

Intern lønomkostning (1 linje pr. kategori) 40 520 21  

Intern lønomkostning (1 linje pr. kategori)     

Ekstern bistand (f.eks. konsulentbistand, bureauass. iflg. regning) 

1 linje pr. leverandørnavn, se punkt 9. samarbejdsparter 
469  

Materialer (anfør art, indsæt linjer efter behov)   

Projektmedfinansiering (projektbeskrivelse vedlægges)   

Andre udgifter (max 5 % af total)   

Andele af regnskab og revision 10  

Total (totalen for 2014 skal stemme med total pkt.6). 500  

6. Finansiering i 2014 
Ansøgt 

Sæt X 

Bevilget 

Sæt X 
t. Kr. % 

Denne ansøgning X  500 100 

Landdistriktsmidler     

Andre offentlige midler (specificer arten nedenfor)     

     

Bidrag samarbejdspartnere     

Andre tilskud/bidrag     

Egenfinansiering     

Total (totalen skal stemme med total 2014 pkt.5). X  500 100 

7. Ansøger 

Navn og adresse anføres 
Danske Prydplanter, Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV 

8. Projektansvarlig 
Navn, telefonnummer og e-mail 

Direktør Peter Larsen-Ledet, Mob: 2216 7714, 

pll@danskeprydplanter.dk 

9. Samarbejdsparter 
Hvis projektet gennemføres i samarbejde med andre 

parter/projektdeltagere skal det anføres hvem der er tale 

om. 

Floradania Marketing A/S 

Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV 

 

10. Pengeinstitut  
Ansøgers pengeinstitut samt konto anføres (H-reg. nr., reg. nr. 

og kontonummer) 

Nordea Bank, Sct Clemens Torv 2-6, 8100 Aarhus C 

Reg. Nr. 2211 Konto nr. 6880 969 151 
 

 

11. Revisor 
Revisors navn, firma, adresse, telefon nr. og e-mail adresse 

anføres. Revisor skal være en statsautoriseret revisor eller regi-

streret revisor. Er ansøger en statsinstitution skal navn, telefon 

nr., e-mail anføres for den regnskabsansvarlige. 

Kovsted & Skovgård, Statsautoriseret Revisionsak-

tieselskab, Vester Ringgade 61, 8200 Århus N. 

12. Sted og dato  

   

13. Titel, navn og underskrift 

02/09            2013. 

Direktør Peter Larsen-Ledet 

 
 

 

mailto:pll@danskeprydplanter.dk
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13. Projektbeskrivelse  
Det i parentes anførte slettes ved skemaudfyldelsen. 

13. 1. Projektets formål  
Projektet ”Promovering af specialkulturer i.f.m. messer” har til formål at profilere de mange special- 

eller nichekulturer, der produceres sideløbende med de populære bulkkulturer.  

Specialkulturerne er vigtige for at kunne bevare alsidigheden i såvel produktionen som efterspørgslen, og 

i sidst ende bevare den fortsatte interesse hos forbrugerne.  

Profilering i.f.m. messer, hvor den professionelle indkøber samler inspiration, vil være afgørende for at 

kunne bevare interessen og overlevelsen for specialkulturer.  
 

13. 2. Baggrund/faglig begrundelse for projektet  
I den danske potteplanterbranche produceres der årligt ca. 1.100 forskellige kulturer, hvoraf 20 % af dis-

se står for ca. 80% af omsætningen. Samme mønster er formentlig gældende i de øvrige lande i Europa, 

hvor special- og nichekulturer får mindre og mindre opmærksomhed fra de professionelle indkøbere. En 

udvikling der i værste fald kan medfører, at de mange kulturer – special- eller nichekulturerne - helt ta-

bes. 

Udviklingen skyldes til dels, at den professionelle indkøber har fokus på volumen, men også dels, at ind-

køberne i mindre grad præsenteres for den store bredde i sortimentet. 

Fokuserede promotions og kampagner i forbindelse med messer vil kunne bidrage til en øget synlighed 

over for indkøberne. Og være med til at sikre, at forbrugerne vil kunne møde de mange spændende spe-

cialkulturer i fremtiden.     

 

13. 3. Projektets indhold  
For at kunne skabe øget synlighed omkring specialkulturerne er det nødvendigt at lave særudstillinger på 

de største plantemesser rundt om i Europa. Særudstillingerne omfatter et særligt udstillingsareal hvor der 

præsenteres en række aktuelle specialkulturer. Særudstillingerne skal suppleres med trykte materialer og 

pressemeddelelser. 

Projektet gennemføres sammen med Floradania Marketing A/S. Floradania Marketing A/S er et marke-

tingfirma, som har stor erfaring med markedsføring på netop dette område.     

Messerne, hvor der vil skulle præsenteres særudstillinger omkring specialkulturer: 

- IPM Essen 2014 (Tyskland)  

- Elmia Garden 2014 (Sverige) 

- Handelspladserne 2014 (Danmark) 

- IPM Moskva 2014 (Rusland) 

 

Projektomkostningerne forventes at falde i følgende hovedområder: 

- Leje af udstillingsareal kr. 200.000 (min. 4 messer/udstillinger) 

- Materiel på udstillinger kr. 100.000 (min. 4 messer/udstillinger) 

- Udarbejdelse af tekster og indhold til trykt materiale og pressemeddelelser kr. 85.000 

- Arbejdsindsat planlægning og gennemførelse af udstillingerne kr. 84.000 

 

13. 4. Udbyttet af projektet   
Det forventes, at projektet skal være med til at løfte produktionen af de ca. 700 kulturer, der ikke får den 

fornødne plads på hylderne i detailhandlen. Men med et øget fokus i form af præsentationsmaterialer, 

pressematerialer og særudstillinger på messer, vil man være med til at sikre, at forbrugerne også i fremti-

den vil kunne vælge fra et alsidigt sortiment.   

 

13. 5. Planer vedr. offentliggørelse  
Offentliggørelsen af de forskellige projekter vil primært ske gennem artikler i Gartnertidende. Og sekun-

dært vil offentliggørelsen være i selve projektet, hvor de væsentligste elementer vil blive præsenteret på 

internetportalen www.floradania.dk .  

Der søges ikke patent eller eneretsbeskyttelse på nogen elementer i forbindelse med projektet. 

 

http://www.floradania.dk/


 4 

13. 6. Uddybning af tidligere ansøgning  

 

13.7. Angivelse af evt. nyhedsværdi. 

Nyhedsværdien i projektet hænger nøje sammen med den udvikling, der sker i markederne i særligt Eu-

ropa med One-stop-shopping. One-stop-shopping-fænomenet, hvor man kan få mange varekategorier i 

samme butik, primært dagligvarebutikkerne, vinder frem og ofte på bekostning af special- og faghand-

len. En tydelig konsekvens af dette fænomen, er en reducering i sortimentsbredden i de enkelte produkt-

grupper, der ofres som konsekvens af volumen i enkelte kulturer.  

Et øget fokus på special- og nichekulturer vil formentlig ikke kunne vende denne udvikling i dagligvare-

handlen, men vil omvendt kunne synliggøre for faghandlen, d.v.s. fx blomsterbutikker og havecentre, at 

inddragelsen af disse kulturer vil være en måde at kunne differentiere sig på.   

 

14. Bilagsliste  

 

 

 


