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Maj 2019 
  
 

Ansøgning om tilskud i 2020 
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 B 

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter A 

1. Projektets titel  

Kort men dækkende titel for projektet (Max 120 tegn) Forbrugerkampagnen Planter Renser Faktisk Luften 

2. a. Projektets hjemmel 

Fonden kan i henhold til landbrugsstøtteloven yde tilskud 

til projekter, der falder ind under de til højre anførte hoved-

formål. Fondens midler skal anvendes i overensstemmelse 

med EU's statsstøtteregler, hvilket tager udgangspunkt i be-

kendtgørelse 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. 

Støtte til forskning og udvikling 
 

Kapitel 4. 

Støtte til afsætningsfremme 

 

X 

Andet. 

Støtte til medfinansiering af projekter under EU-

programmer,  

EU Interreg-programmer samt Erhvervsudviklingsordnin-

gen.                                                        

 

  

Bæredygtighed X 

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. 

01.01.2020 31.12.2020 

Tidligere ansøgning/bevilling Ansøgt tidligere År Bevilget kr. År 

Projektet ansøgt tidligere  

(Ved ja og bevilling i 2019 skal punkt 13.9. udfyldes). 
JA 2019 500.000 2019 

Projektet ansøgt tidligere med et lignende indhold 
(Ved ja og bevilling i 2019 skal punkt 13.9. udfyldes). 

    

Kommende ansøgning/bevilling Forventes År Forventet kr.  

Forventes projektet genansøgt JA 2021 500.000 

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 om-

råde kort beskrives. Vedlæg eventuelt CV, 

kopi af vedtægter o.l.  

 

 

Flora Dania er en branchesektor under 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 rådgivningsaktiviteter 

samt forsknings- og forsøgsarbejder. 

Kopi af vedtægter kan hentes på: www.floradania-org.dk  

http://www.floradania-org.dk/
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5. Projektets budget 
Indsæt efter behov rækker i tabellen. 

2020 

Timeantal 

2020 

Timesats 

2020 

 kr. 

Ved flerårigt projekt 

Hele projektet i kr. 

1. Intern lønomkostning 

(Projektleder + medarbejder) 

50 

350 

706 

602 

35.300 

210.700 
 

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

Eksternt bureau 
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)   

6. Andele af regnskab og revision 4.000  

Total (totalen for 2020 skal stemme med totalen pkt.6). 500.000  

6. Finansiering i 2020 
Ansøgt 

Sæt X 

Bevilget 

Sæt X 
Kr. % 

Denne ansøgning X  500.000 100 

Landdistriktsmidler (se note 6.1.)     

Andre offentlige midler (specificer arten nedenfor)     

     

Bidrag samarbejdspartnere     

Andre tilskud/bidrag     

Egenfinansiering     

Total (totalen skal stemme med total 2020 pkt.5).   500.000 100 

7. Ansøger 

Navn og adresse anføres 

Dansk Gartneri, sektor Flora Dania 

Axeltorv 3, 1609 København V 

8. Projektansvarlig 
Navn, telefonnummer og e-mail 

Peter Larsen-Ledet 

Mob: 2216 7714, Mail: pll@floradania-org.dk 

9. Samarbejdspartnere 
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. 5907966587 
 

11. Revisor 
Revisors navn, firma, adresse, telefonnr. og e-mailadresse anfø-

res. Revisor skal være en statsautoriseret revisor eller registre-

ret revisor. Er ansøger en statsinstitution skal navn, telefonnr., 

e-mail anføres for den regnskabsansvarlige. 

Deloitte, Tværkajen 5, 5100 Odense C 

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

02/09            2019. 

 

Peter Larsen-Ledet, direktør 
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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 informere de yngre forbrugere om planters luftrensende effekter gen-

nem en kampagne på et nøje udvalg af platforme rettet mod denne målgruppe. 

Der er tale om både konventionelt og økologisk dyrkede potteplanter. 
 

13. 2. Baggrund/faglig begrundelse for projektet  

Bæredygtighed og miljø er på dagsordenen, hvor end man kigger hen og her er potteplanteproducenterne 

begunstigede af at denne megatrend også forventes at skabe en øget efterspørgsel efter planter i fremtiden. 

Det er dog vigtigt at sikre sig, at denne megatrend bliver underbygget af både inspirerende og belærende 

materialer, således at budskaberne om planters luftrensende effekt ikke blot bliver flygtigt husket, men 

også sætter sig fast. Branchen har måttet erkende, at den yngre generation bombarderes med kommercielle 

budskaber og derfor trods stigende interesse i miljø, kun i begrænset omfang sætter sig ind i planters evne 

til både at rense luften for usunde dampe og gasser fra bl.a. byggematerialer, men også planters evne til at 

påvirke den mental sundhed ved deres blotte tilstedeværelse. 

 

13. 3. Projektets indhold 

Projektet indeholder to arbejdspakker:  

 

AP 1: Sociale medier. Målgruppen som kampagnen sigter efter, er unge mennesker, der er ved at flytte 

hjemmefra eller er ved at stifte bolig for første gang. Denne målgruppe er meget aktive på de sociale me-

dier, hvor de konstant søger inspiration til boligindretning. Derfor skal kampagnen kører på både Face-

book og Instagram, hvor planters funktion som fx luftrensere præsenteres over for forbrugerne i form af 

videoer, billeder og animationer – og gerne med et snert af humor, så det ikke virker for belærende. 

Der vil blive lavet posts, og annonceret på de to platforme, ligesom der vil være en konkurrence, hvor man 

kan vinde luftrensende planter.  

 

Ap 2: Event. Kampagnen vil som supplement til de sociale medier også blive præsenteret i forbindelse 

med en udvalgt festival eller livsstilsmesse, hvor målgruppen deltager.   

13. 4. Samarbejdspartnere  

I forbindelse med afsætningsfremme har sektoren gode erfaringer i at indgå samarbejde med Floradania 

Marketing, der har indgående kendskab til forbrugerkampagner og branchen. Floradania Marketing ind-

henter ekspertise inden for områder, som de ikke selv varetager. Projektet forventes gennemført sammen 

med bureauet Geelmuyden Kiese, der har en professionel digitalafdeling, og som var ekstern samarbejds-

partner på projektets første del. 

13. 5. Udbyttet af projektet ”Output”  

Det forventede udbytte af nærværende projekt er:  

- Sætte planterne i en højaktuel kontekst og dermed skabe øget interesse om hele produktkategorien 

- Skabe interesse for potteplanternes mange anvendelsesmuligheder samt egenskaber og ikke kun 

prydværdien  

- Øge afsætningen af potteplanter igennem ovenstående 

 

13. 6. Projektets forventede effekter på kort og mellemlangt sigt 

Projektet forventes at skabe øget opmærksomhed blandt de yngre forbrugere omkring planters luftren-

sende effekt, hvorved planter gerne skulle opnå status af et ”need-to-have” produkt snarere end et ”nice-

to-have” produkt. Desuden skulle kampagnen gerne være med til at gøre det til reglen snarere end undta-

gelsen, at indrette sig med planter, eftersom de har en funktion, der forbedrer forbrugerens velvære. 

 

13. 7. Projektets forventede effekter på lang sigt  

Forventningen til projektet på lang sigt er, at der også fremadrettet vil være fokus på planters luftrensende 

effekt fra denne generation, selv om planter og natur på et tidspunkt ”udgår” som mega-trend, men forven-

tes af blive en integreret del af folks tankegang og levemåde. 
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13. 8. Planer vedr. offentliggørelse  

Projektets delelementer vil være offentlig tilgængelige på www.planterrenserfaktiskluften.dk, ligesom pro-

jektstatus vil blive opdateret gennem artikler i GartnerTidende, samt på www.floradania.dk.   

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

 

13. 9. Uddybning af tidligere ansøgning  

Nærværende projekt er en videreudbygning af sidste års projekt, hvor man via influencers på henholdsvis 

Facebook og YouTube fik over 1,0 mio. engagementer på de forskellige medie-platforme. Desuden viste 

målinger inden kampagnen blev lanceret, at 76% af respondenterne kendte til planters luftrensende effekt. 

Efter kampagnen var dette tal på 79%. 

Hvor tidligere kampagne havde til formål at få skabt en følger-gruppe via information, er det håbet, at en 

kommende kampagne vil få samme følger-gruppe til at dele opslag og indhold på de sociale medier, såle-

des det spreder sig med den ønskede ”ringe i vandet”-effekt. 

 

13.10 Angivelse af evt. nyhedsværdi. 

Hvor kampagnen hidtil er gået ind på gængs opfattelse om, at det udelukkende er grønne planter, der har 

en luftrensende effekt, vil nærværende kampagne ligeledes inddrage de blomstrende planter, der ligeledes 

har en luftrensende effekt. 

 

13.11 Tildelingskriterie  

Hovedformål: afsætningsfremme 

Sektor: Potteplanter 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planterrenserfaktiskluften.dk/
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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 
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Budget 2020

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 50 510 38,5 196 9.800 706 35.300

2 Ejer 0 0 0 0

3 Konsulent 0 0 0 0

4 Medarbejder 350 435 38,5 167 58.450 602 210.700

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. 400 68.250 615 246.000
 

 

Anfør nedenfor de omkostningsarter som indgår i beregningen af overhead: 

 

 

Timeløn samt overhead i Floradania Marketing: 

Beregning af timeløn i Floradania Marketing (Medarbejder/Projektleder)  

Gennemsnitlig timeløn    435/510 

Beregnet overhead           167/196 

I alt                                   602/706 

Heraf anvendt                  602/706 

 

Overhead består af følgende poster: 

Husleje, varme, el og renovation 

Administrationsomkostninger, herunder bogholderi, regnskab, edb, forsikringer mm. 

Transport, biludgifter mm 

 
 

 

 

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  
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Omfatter hjælpeudstyr, som ikke kan anvendes efter projektets afslutning. Det kan f.eks. være såsæd, gød-

ning, afdækningsmaterialer, limplader, og andet småudstyr som efter ansøgers normale praksis straks af-

skrives. 

Der oprettes en linje for hver art med rimelig hensyntagen til der relative værdi. 
 

 

 

5.4. Udstyr  

Omfatter anvendelse af eksisterende udstyr eller nyt udstyr, som er nødvendigt for gennemførelsen af pro-

jektet. Udstyret afskrives efter ansøgers normale praksis med den andel som udstyret er anvendt i projek-

tet. 

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  

Kan medtages efter regning, hvis en sådan udelukkende vedrører projektet. Hvis der er tale om en forde-

ling eller beregning angives beregnings- eller fordelingsnøglen. 
 

 

 

 

 
  


