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Ansøgning om tilskud i 2021 
Der må ikke skrives eller raderes i de grå tonede felter. 

Den kursiverede vejledning bedes slettet ved udfyldelsen. 

Angiv prioriteret hvilken fond der søges (A=1. prioritet B=2. prioritet) 

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget 
 

A 

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter B 

1. Projektets titel  
Kort men dækkende titel for projektet (Max 120 tegn) Kommunikationsplatforme for planteindkøbere  

2. a. Projektets hjemmel 
Fonden kan i henhold til landbrugsstøtteloven yde tilskud 
til projekter, der falder ind under de til højre anførte ho-
vedformål. Fondens midler skal anvendes i overensstem-
melse med EU's statsstøtteregler, hvilket tager udgangs-
punkt i bekendtgørelse nr. 977 af 26. august 2015 om 
støtte til fordel for primærlandbrugsproduktionen m.v.     
 

Sæt X (der kan kun anføres én hjemmel).  

 

 

2. b. Projektets relation til fondens strategi 

Sæt X (der kan sættes flere krydser).  

 

Kapitel 2. 
Støtte til viden overførsel og informationsaktioner samt 
rådgivning 

 
 

Kapitel 3.* se pkt. 12 
Støtte til forskning og udvikling 

 

Kapitel 4. 
Støtte til afsætningsfremme 

 
X 

Andet. 
Støtte til medfinansiering af projekter under EU-pro-
grammer,  
EU Interreg-programmer samt Erhvervsudviklingsordnin-
gen.                                                        

 

  

Bæredygtighed  

Fødevaresikkerhed & sundhed  

Nye produkter & produktkvalitet  

Ny teknologi & nye produktionsmetoder  

Arbejdsmiljø  

Markedsføring og viden X 

  

3. Projektoplysninger  
 
Anfør projektets start og slut tidspunkt 

Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå. 

01.01.2021 31.12.2021 

Tidligere ansøgning/bevilling Ansøgt tidligere År Bevilget kr. År 

Projektet ansøgt tidligere  

(Ved ja og bevilling i 2020 skal punkt 13.9. udfyldes). 
NEJ    

Projektet ansøgt tidligere med et lignende ind-
hold 
(Ved ja og bevilling i 2020 skal punkt 13.9. udfyldes). 

JA 2020 1.300.000 2020 

Kommende ansøgning/bevilling Forventes År Forventet kr.  

Forventes projektet genansøgt JA 2022 1.500.000 
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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 hovedaktø-
rers kompetencer inden for det pågæl-
dende område kort beskrives. Vedlæg 
eventuelt CV, kopi af vedtægter o.l.  
 

Flora Dania er en branchesektor i Dansk Gartneri for producenter og 
salgsselskaber, der producerer og afsætter prydplanter.  
Sektoren arbejder med at styrke produktion og afsætning gennem 
tilrettede logistikløsninger, fælles markedsføring, målrettede rådgiv-
ningsaktiviteter samt forsknings- og forsøgsarbejder. 
Kopi af vedtægter kan hentes på: www.floradania-org.dk  

5. Projektets budget 
Indsæt efter behov rækker i tabellen. 

2021 
Timeantal 

2021 
Timesats 

2021 
 kr. 

Ved flerårigt projekt 
Hele projektet i kr. 

1. Intern lønomkostning 
Projektleder  
Konsulent 
I alt 

300 
1.650 
1.950 

707 
479 

(212.100) 
(790.350) 
1.002.450 

 

2. Ekstern bistand ifølge regning (anfør art, indsæt linjer efter behov) 

Opbygning kommunikationsplatform 

 
1.770.000 

 
 

3. Materialer & udstyr  
Standleje og standomkostninger 

650.000  

4. Rejser & møder (anfør art, indsæt linjer efter behov)   

5. Andre udgifter (max 5 % af total)   

6. Andele af regnskab og revision 27.550  

Total (totalen for 2021 skal stemme med totalen pkt.6). 3.450.000  

6. Finansiering i 2021 
Ansøgt 
Sæt X 

Bevilget 
Sæt X 

Kr. % 

Denne ansøgning X  1.500.000 61,2 

Landdistriktsmidler (se note 6.1.)     

Andre offentlige midler (specificer arten nedenfor)     

     

Bidrag samarbejdspartnere     

Andre tilskud/bidrag     

Egenfinansiering   1.950.000 38,8 

Total (totalen skal stemme med total 2021 pkt.5).   3.450.000 100 

7. Ansøger 
Navn og adresse anføres 

Flora Dania, Sektor i Dansk Gartneri,  Axeltorv 3, 1609 København V 

8. Projektansvarlig 
Navn, telefonnummer og e-mail 

Peter Larsen-Ledet, Mob: +45 2216 7714, pll@floradania-org.dk  

9. Samarbejdspartnere  

http://www.floradania-org.dk/
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Hvis projektet gennemføres i samarbejde med andre par-
ter/projektdeltagere skal det anføres hvem der er tale 
om her og arbejdsbeskrivelsen i pkt. 13.4 

Floradania Marketing, Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV 
 

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

Nordea: reg. nr. 2100, konto nr. 59079 66587 
 

11. Revisor 
Revisors navn, firma, adresse, telefonnr. og e-mailadresse an-
føres. Revisor skal være en statsautoriseret revisor eller regi-
streret revisor. Er ansøger en statsinstitution skal navn, tele-
fonnr., e-mail anføres for den regnskabsansvarlige. 

Deloitte, Tværkajen 5, 5100 Odense C 
Gert Rasmussen, Statsautoriseret revisor  
E-mail: grasmussen@deloitte.dk  
Mob: +45 2053 5619 

*Når der søges om tilskud til forskning og udvikling jf. kapitel 3 stilles der krav til ansøger. Se vejledning 
for ansøgning om tilskud. 

 Ved afkrydsning erklæres med nedenstående underskrift, at ansøger opfylder kravene om at være en privat eller offent-
lig forsknings- og vidensformidlingsorganisation. 

12. Sted og dato  13. Titel, navn og underskrift 

04/09-2020 

 
 
Peter Larsen-Ledet, Sektordirektør 
 

 

 
 

13. Projektbeskrivelse (skal skrives med 12 dpi, ikke fed, ikke kursiv, enkelt linjeafstand) 

Det i parentes anførte slettes ved skemaudfyldelsen. 
13. 1. Projektets formål  
Projektet Kommunikationsplatforme for planteindkøbere har til formål at støtte afsætningen af potte-
planter gennem profilering på handelspladser, hvor planterne iscenesættes over for de professionelle 
indkøbere, samt, som følge af igangværende COVID-19-restriktioner at præsentere planter på en virtuel 
platform, hvor alle har tilgang.  
Såvel sæsonkulturer som helårskulturer skal præsenteres sammen med nyheder og koncepter, således 
den professionelle indkøber konstant inspireres og nysgerrigheden pirres.  
 

13. 2. Baggrund/faglig begrundelse for projektet 
Potteplanterne har i mange år været præget af en ensidig efterspørgsel på det traditionelle sortimenter, 
men flere i faghandlen har de senere år fået øjnene op for mangfoldigheden i plantesortimentet. Produ-
centerne har et stigende fokus på, at specielt de mindre kendte kulturer skal iscenesættes med gode hi-
storier, der både er relevante for de professionelle indkøber samt til slutbrugerne. 
En mere velovervejet iscenesættelse med trends og temaer er derfor nødvendig for at inspirere den pro-
fessionelle indkøber. Forbrugernes stigende interesse for bæredygtighed og miljø skal gerne afspejles i 
produkterne, der præsenteres, og her er fysiske udstillinger som Handelspladsen fortsat det foretrukne 
forum.  
Med de mange restriktioner som COVID-19 har medført, der det imidlertid også nødvendigt med en vir-
tuel platform, hvor produkterne kan fremvises som erstatning for de store udenlandske messer, som fx 
IPM Essen, som kunder formentlig ender med at afholde sig fra at besøge, eller som muligvis endda afly-
ses i 2021. Og med den usikkerhed der er om COVID-19, er der ingen der kan vide, hvornår eller hvorvidt 
messer genvinder deres styrke. 

mailto:grasmussen@deloitte.dk
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13. 3. Projektets indhold  
 Projektet indeholder følgende delelementer: 
- Delelement 1: 4 handelspladser, hvor det sæsonaktuelle sortiment vises frem fysisk. Her vil der blive 
etableret temaudstillinger kombineret med arrangementer med foredrag om relevante emner. Den ene 
af Handelspladserne (august) vil der desuden være deltagelse af planteskolerne på samme lokation 
- Delelement 2: Virtuel kommunikationsplatform, hvor gartnerne præsenterer deres produkter og virk-
somhed. Platformen skal opbygges som en messehal, hvor det er muligt at ”bevæge sig rundt” og besig-
tige udvalgte produkter. Der skal både være adgang til billeder og mini producentfilm med nyheder, hvor 
filmene er sprogversioneret til hovedsprogene Tysk, engelsk og svensk. Platformen skal gøres tilgængelig 
første gang hvor IPM Essen måske/måske ikke bliver afholdt, og anden gang i efteråret, hvor mange kæ-
dekunder planlægger næste års indkøb.  
 

13. 4. Samarbejdspartnere  
Til at koordinere projektet indgås et samarbejde med ELS-produktion, der har erfaring udi virtuelle udstil-
linger. 
 

13. 5. Udbyttet af projektet ”Output”  
Følgende udbytte forventes af projektet: 
- Skabe øget opmærksomhed omkring anvendelsen og især iscenesættelsen af potteplanter  
- Skabe øget dialog med de professionelle indkøbere 
- Skabe inspiration for faghandlen gennem koncepter og temaer inden for bl.a. bæredygtighed 
- Øge afsætningen af potteplanter igennem ovenstående 
 

13. 6. Projektets forventede effekter på kort og mellemlangt sigt 
På kort og mellemlang sigt forventes projektet at være med til at synliggøre bredden i sortimentet og 
sikre, at både hovedkulturerne og specialkulturerne fortsat efterspørges, så det brede sortiment bevares. 
Af konkrete forventede effekter kan nævnes: 
- Opnå stigende besøgstal på handepladsen med 10% pr. udstilling 
- Opnå stigende besøgstal på den virtuelle udstilling fra første til anden gang med 50% 
 

13. 7. Projektets forventede effekter på lang sigt  
På lidt længere sigt er det forventningen, at en stigende efterspørgsel på specialkulturer vil være med til, 
at der fra producenternes side opstår en fornyet interesse i at forædle og bringe nye kulturer på marke-
det til glæde for forbrugerne. 
 

13. 8. Planer vedr. offentliggørelse. 
Vedr. offentliggørelsen vil dette ske gennem artikler i GartnerTidende, ligesom offentliggørelsen i nogle 
tilfælde vil være i selve projektet: 

- Koncepter og særudstillinger på Handelspladsen  
- Pressemeddelelser  
- Internetportalen www.floradania.dk   

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

13. 9. Uddybning af tidligere ansøgning  
Der har tidligere været ansøgt midler til lignende projekter, men grundet restriktionerne ifm. COVID-19, 
forventes de store udenlandske messer som fx IPM Essen at blive afholdt under uhensigtsmæssige vilkår. 

http://www.floradania.dk/
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Derfor ønsker man ikke at investere store summer i deltagelse på disse messer, men forbereder sig i ste-
det på, at dele af disse promotions kommer til at foregå virtuelt i stedet. 
 

13.10 Angivelse af evt. nyhedsværdi. 
Virtuelle udstillinger kan ikke 100% erstatte fysiske messer, men i en fremtid hvor de teknologiske mulig-
heder udvikler sig med lynets hast, gælder det om for erhvervet at følge med udviklingen. En virtuel 
kommunikationsplatform, kan derfor forventes at blive lige så naturlig som virtuelle møder via Teams. 
Endelig går projektet godt i spænd med et andet projekt ansøgt af Flora Dania: Forbrugerrettet markeds-
føring via Sociale Medier, idet mange af materialerne (billeder og film) kan genanvendes. 

13.11 Tildelingskriterie. 
Hovedformål: Afsætning 
Sektorer: Potteplantesektoren 
 

14. Bilagsliste (liste over evt. bilag vedlagt ansøgningen f. eks CV’er, vedtægter o.). 

 
 
 
 
 
 
 

 

Bemærkning til projektets budget 

 

5.1. Intern løn omhandler omkostninger til medarbejdere, som er ansat af ansøger. 
Der skal føres timeregnskab for de involverede medarbejdere. 
 
Udregning af timeløn                     Direkte løn+pension+sociale omkostninger 
                                                                                    1.648 timer 

 
 

 

Intern løn: 
 
Dobbeltklik på skemaet og indtast data. Afslut ved ESC. og overfør data til pkt. 5 
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Budget 2021

Intern Løn Antal Timesats Overhead

 hele excl. Angiv Kr. Kr. Timesats Intern løn 

timer overhead % pr. time i alt inkl. i alt

hele kr. 1 decimal overhead 1.000 kr.

1 Projektleder 300 502 41,0 205 61.500 707 212.100

2 Ejer 0 0 0 0

3 Konsulent 1.650 340 41,0 139 229.350 479 790.350

4 Medarbejder 0 0 0 0

5 0 0 0 0

6 0 0 0 0

7 0 0 0 0

8 0 0 0 0

9 0 0 0 0

Total til pkt. 5.1. 1.950 290.850 514 1.002.450
 

 

Overhead består af følgende poster: 
- Husleje, varme, el og renovation 
- Administrationsomkostninger, herunder edb, telefoni, forsikringer mm. 
-     Transport, biludgifter m.m. 
  
 
 

 

5.2. Ekstern bistand: 
 
Ekstern bistand anføres med én linje for leverandør med anførsel af navn og art. 
Hvis ansøger har sammenfaldende interesser med en leverandør gælder armslængde princippet. 
Dette betyder, at det er en ren kostpris uden overhead, som skal anvendes ved faktureringen. 
Sammenfaldende interesser foreligger når der er tale om indbyrdes ejerforhold, familiemæssige relatio-
ner, bestemmende indflydelse eller en fælles tilknytning til samme større organisatoriske enhed. 
 

 
 

5.3. Materialer  
Omfatter hjælpeudstyr, som ikke kan anvendes efter projektets afslutning. Det kan f.eks. være såsæd, 
gødning, afdækningsmaterialer, limplader, og andet småudstyr som efter ansøgers normale praksis 
straks afskrives. 
Der oprettes en linje for hver art med rimelig hensyntagen til der relative værdi. 
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5.4. Udstyr  
Omfatter anvendelse af eksisterende udstyr eller nyt udstyr, som er nødvendigt for gennemførelsen af 
projektet. Udstyret afskrives efter ansøgers normale praksis med den andel som udstyret er anvendt i 
projektet. 
På linjeniveau redegøres for udstyrets karakter og primo- eller anskaffelsesværdi. 
 
 
 

5.5. Andre udgifter  
Er en opsamlingsmulighed for uforudsete udgifter i budgetteringsfasen. Ved regnskabsaflæggelsen er det 
udelukkende dokumenterbare udgifter i henhold til faktura der kan medtages. 
 
 

5.6. Regnskab og revision  
Medtages efter regning. 
 
 

 


