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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) Udvikling af Logistikløsning for potteplantebranchen  

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 

 
X 

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

 

Kapitel 4. 
Støtte til afsætningsfremme 

 
 

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 X 

Arbejdsmiljø  

Markedsføring og viden  

  

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 2019 200.000 2019 

Kommende ansøgning/bevilling Forventes År Forventet kr.  

Forventes projektet genansøgt JA 2022 300.000 
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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 50 707 35.350  

2. Ekstern bistand ifølge regning  
Konsulentydelser fra Danpot Data A/S 

250.000  

3. Materialer & udstyr (anfør art, indsæt linjer efter behov)   

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

5. Andre udgifter (max 5 % af total) 10.000  

6. Andele af regnskab og revision 4.650  

Total (totalen for 2021 skal stemme med totalen pkt.6). 300.000  

6. Finansiering i 2021 
Ansøgt 
Sæt X 

Bevilget 
Sæt X 

Kr. % 

Denne ansøgning X  300.000 100 

Landdistriktsmidler (se note 6.1.)     

Andre offentlige midler (specificer arten nedenfor)     

     

Bidrag samarbejdspartnere     

Andre tilskud/bidrag     

Egenfinansiering     

Total (totalen skal stemme med total 2021 pkt.5).   300.000 100 

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  
Danpot Data A/S, Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV 
 

http://www.floradania-org.dk/
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Hvis projektet gennemføres i samarbejde med andre 
parter/projektdeltagere skal det anføres hvem der er 
tale om her og arbejdsbeskrivelsen i pkt. 13.4 
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  
Nærværende projekt har til formål at optimere potteplantebranchens logistiske setup ifm. indtrans (logi-
stikken mellem producenterne og grossisterne/eksportørerne gennem adfærdsændringer og digitalise-
ring.  
 

13. 2. Baggrund/faglig begrundelse for projektet 
Logistikken i potteplantebranchen er præget af manglende Standard Operational Procedures (SOP’s), 
hvorfor de er nødvendigt at få udarbejdet. De mange led i kæden har imidlertid fået lavet procedure op-
timeret til hver enkelts setup, hvilket i mange tilfælde ender med suboptimering i kæderne. Branchestan-
darder vil kunne oprettes relativt simpelt, men de enkelte aktører værger sig imod forandringerne, så-
fremt forbedringsmulighederne ikke kan måles. Ved at indføre SOP’s og efterfølgende evalueringer af 
bl.a. ordretider, afhentningstider og indleveringstider, er det muligt at måle og dermed forbedre logistik-
flowet. 
 

13. 3. Projektets indhold  
 Projektet er en opfølgning på nogle af resultaterne fundet i projektet Virtuelt logistikcenter fra 2019, og 
vil indeholde følgende arbejdspakker: 
AP1: Udarbejdelse af SOP’s for indtrans for hele branchen 

mailto:grasmussen@deloitte.dk
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AP2: Månedlige evalueringer og målinger af succesraten for indleveringstider. Systemet skal være tilgæn-
geligt for alle aktører, således de måler sig selv og har mulighed for at indføre mere effektive procedurer 
i egen kæde. 

13. 4. Samarbejdspartnere  
Hele ordrerflowet kører i dag på Danpot-platformen, hvor data akkumuleres. Til at analysere og præsen-
tere data er det derfor ønskeligt at anvende konsulentassistance fra Danpot Data A/S til at løse denne 
opgave. 
 

13. 5. Udbyttet af projektet ”Output”  
Branchen er yderst afhængig af et velfungerende logistikapparat, der sikrer at planterne når ud til kun-
derne uden forsinkelser. Kan man optimere processen og dermed nedbringe forsinkelser, der påfører 
alle leddene øgede omkostninger, vil dette være med til at øge indtjeningen hos såvel producenter som 
salgsselskaber. Samtidig vil et virtuelt setup optimere ressourceforbruget – både i forholdt til tid, penge 
og miljø. 
Med hjælp fra projektet forventes udbyttet af blive: 
- Antallet af ordrer afgivet efter kl. 11:00 til levering samme dag nedbringes fra 10% til 5% 
- Antallet af ordre afgivet mindre end 2 dage forinden skal hæves fra 64% til 70% 

13. 6. Projektets forventede effekter på kort og mellemlangt sigt 
Producenterne vil på kort sigt opleve, at en optimeret logistik vil være med til at nedbringe antallet af 
ordre, som må afvises grundet tidspres, ligesom man vil opnå væsentlige besparelser på overarbejdsti-
mer både i gartnerierne. Forventet besparelser på ca. 10%. 
Desuden vil også salgsselskaberne og vognmændene få optimeret deres logistik med væsentlige bespa-
relser til følge. Forventet besparelser på overarbejdstimer: ca. 20%  
 

13. 7. Projektets forventede effekter på lang sigt  
På lang sigt vil hele branchen kunne optimere logistikken og dermed blive langt bedre leverandører til 
kunder i hele Europa. Med stigende krav om rettidig levering fra kunder rundt om i Europa, vil man 
kunne opnå en position som foretrukken leverandør. Branche vil kunne tilbyde den bedste, billigste og 
mest effektive logistikløsning, samtidig med stort fokus på dobbelt bundlinje / ressourceminimering / 
miljørigtig setup. 
 

13. 8. Planer vedr. offentliggørelse  
Vedr. offentliggørelsen af de forskellige delprojekter vil dette ske gennem artikler i GartnerTidende, lige-
som offentliggørelsen i nogle tilfælde vil være i selve projektet. 
Der søges ikke patent eller eneretsbeskyttelse på nogen elementer i forbindelse med projektet. 
 

13. 9. Uddybning af tidligere ansøgning  
I ansøgningen Forundersøgelse til Virtuelt Logistikcenter ønskede man en yderst avanceret digitalisering 
af alle arbejdsprocesserne ifm. indtrans. Dette viste sig yderst kompliceret idet flere databaser skulle 
samkøres. Det viste sig imidlertid af forundersøgelsen, at nogle af gevinsterne lod sig hente ved simpel 
adfærdsændring og måling af denne. Ved at tage nogle af disse afklaringer med i nærværende ansøg-
ning, er det muligt at få gennemført de nødvendige adfærdsændringer inden et virtuelt logistikcenter 
implementeres. 
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13.10 Angivelse af evt. nyhedsværdi. 
Projektet vil kunne bidrage til ny viden, som også andre brancher ville kunne have gavn af. En anvendelse 
af de teknologiske muligheder er der ikke noget nyt i, men branchens store fokus på logistik gør, at andre 
branche vil søge læring fra modellen.   
 
 
 

13.11 Tildelingskriterie  
Hovedformål: Rådgivning 
Sektorer: Potteplante- og Planteskolesektoren 
 
 

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

 

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 50 502 41,0 205 10.250 707 35.350

2 Ejer 0 0 0 0

3 Konsulent 0 0 0 0

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. 50 10.250 707 35.350
 

 
 

Overhead består af følgende poster: 
- Husleje, varme, el og renovation 
- Administrationsomkostninger, herunder edb, telefoni, forsikringer mm. 
-     Transport, biludgifter m.m. 
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5.2. Ekstern bistand: 
Danpot Data A/S, Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV 
Konsulent-assistance 
 

5.3. Materialer  
Ingen 
 
 

 

5.4. Udstyr  
Ingen 
 
 
 

5.5. Andre udgifter  
Ingen 
 
 

5.6. Regnskab og revision  
Efter regning. 
 
 

 


