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Ansøgning om tilskud i 2019 
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 samtidig dæk-

kende titel for projektet 
Max 50 tegn 

     Udstillingsaktiviteter for potteplantesektoren 

2. Projektets formål                                                                

Anfør den relevante § jf. 

bekendtgørelsen. 

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. 

Der kan kun anføres én hjemmel. Under medfinansiering 

anføres hvilket program der er tale om. 

Forskning og forsøg  

 

Afsætningsfremme 

X 

Rådgivning 

 

Uddannelse 

 

Produktudvikling 

 

Medfinansiering EU 

programmer 

 

3. Projektoplysninger  
Ved ja og bevilling i 2018 skal punkt 

13.6. udfyldes. 

Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå. 

01.01.2019 31.12.2019 

Tidligere ansøgning/bevilling Ansøgt tidligere År Bevilget kr. År 

a) Er projektet ansøgt tidligere  NEJ    

b) Er ansøgt tidligere med et lig-

nende indhold 
JA 2018 1.950.000 2018 

Kommende ansøgning/bevilling Forventes År Forventet kr.  

Forventes projektet genansøgt JA 2020 1.500.000 

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 brancheforening for producenter og salgsselskaber, der 

producerer og afsætter prydplanter.  

Foreningen arbejder med at styrke produktion og afsætning gennem bran-

chetilrettede logistikløsninger, fælles markedsføring, målrettede rådgiv-

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

2019 

Timeantal 

2019 

Timesats 

2019 

 kr. 

Ved flerårigt projekt 

Hele projektet i kr. 

1. Intern lønomkostning 25 650 16.250  

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

Floradania Marketing (interne timer) 

Opstillingsomkostninger m.m. 

1.750.000 
(1.200.000) 

(550.00) 
 

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

Standleje 

Standomkostninger 

3.713.750 
(2.900.000) 

(813.750) 
 

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

5. Andre udgifter (max 5 % af total)   

6. Andele af regnskab og revision 20.000  

Total (totalen for 2019 skal stemme med total pkt.6). 5.500.000  

6. Finansiering i 2019 
Ansøgt 

Sæt X 

Bevilget 

Sæt X 
t. Kr. % 

Denne ansøgning X  1.500 27,3% 

Landdistriktsmidler (se note 6.1.)     

Andre offentlige midler (specificer arten nedenfor)     

     

Bidrag samarbejdspartnere     

Andre tilskud/bidrag     

Egenfinansiering   4.000 72,7% 

Total (totalen skal stemme med total 2019 pkt.5).   5.500 100,0% 

7. Ansøger 

Navn og adresse anføres 
Flora Dania, Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV 

8. Projektansvarlig 
Navn, telefonnummer og e-mail 

Peter Larsen-Ledet, 6317 3450, 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 A/S,  

Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV 

 

 

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

og kontonummer) 

Nordea Bank, Vestre Stationsvej 7, 5000 Odense C  

Reg. Nr. 2211 Konto nr. 6880 969 151 

 

 

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. 

Kovsted & Skovgård 

Statsautoriseret revisionspartnerselskab 

CVR. nr. 38 75 16 46  

Vester Ringgade 61, 8200 Århus N 

12. Sted og dato  

   

13. Titel, navn og underskrift 

17/09            2018. 
 

Adm. Direktør, Peter Larsen-Ledet 
 

  

mailto:pll@floradania-org.dk
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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 støtte afsætningen af potteplanter gennem profilering på messer, 

hvor planterne iscenesættes over for de professionelle indkøbere med en klar markedsføringsstrategi.  

Sæsonkulturer og helårskulturer skal præsenteres sammen med nyheder og koncepter, således den pro-

fessionelle indkøber konstant inspireres og aktiveres.  

Til at understøtte messepræsentationerne vil der desuden blive gennemført events på messerne, der skal 

afspejle den efterspørgsel der er blandt forbrugerne omkring bæredygtighed, indeklima og miljø. 

 
 

13. 2. Baggrund/faglig begrundelse for projektet  

Efterspørgslen efter potteplanterne har i mange år været præget af efterspørgslen på det traditionelle 

sortimenter, idet særligt dagligvarekæderne har vundet markedsandele, men flere specialbutikker har de 

senere år fået øjnene op for mangfoldigheden i plantesortimentet. Producenterne har derfor i langt hø-

jere grad en tidligere fået øjnene op for, at planterne skal iscenesættes med gode historier, der både er 

relevante for de professionelle indkøber samt til slutbrugerne. 

Iscenesættelse med trends og temaer er nødvendige for at inspirere den professionelle indkøber til at 

vise den fornødne interesse uden for normale sfære. Særligt den stigende interesse for bæredygtighed 

og miljø skal gerne afspejles i produkterne der præsenteres, og her er messerne fortsat det foretrukne 

forum til at fortælle historien samtidig med at kvaliteten af planten kan besigtiges. 

13. 3. Projektets indhold  

Der skal etableres messer og udstillinger i tre forskellige regi: 

IPM Essen 2019: Den største internationale fagmesser i Europa, nemlig IPM Essen 2019 i Tyskland. På 

udstillingen vil der blive opbygget en hovedudstilling med det bredde sortimentet, samtidig med at der 

opbygges Nyhedsstand og forskellige temastande.  

Overordnet set, er det hensigten at informere om de mange energireducerende tiltag, der gennemføres i 

gartnerierne, således branchens indsats på dette område synliggøres. 

 

Green is Life 2019, Polen: Messen har kørt i 3 år og har efterhånden vist sig at være et godt udstillings-

vindue, der tiltrækker indkøbere fra flere af de østeuropæiske lande.  

 

Handelspladsen: Desuden er det hensigten at gennemføre udstillinger i.f.m. Handelspladserne, der af-

holdes 4 gange årligt i Odense, samt i.f.m. Odense Blomsterfestival. Her vil der blive etableret temaud-

stillinger kombineret med aftenarrangementer med foredrag om relevante emner. 

 

13. 4. Samarbejdspartnere  

I projektet vil det være en fordel af indgå i samarbejde med Floradania Marketing A/S, der både har 

kendskab til messeetablering og branchens særegne. Særligt messeopbygningen er vigtig, idet planlæg-

ningshorisonten ofte er lang og selve præsentationen af planterne kompliceret. Både lys, temperaturer 

og opbevaring skal være optimal, hvilket udstillingsafdelingen i Floradania Marketing er yderst kompe-

tente til at varetage. 

 

13. 5. Udbyttet af projektet 

Følgende udbytte forventes af projektet: 

- Skabe øget opmærksomhed omkring anvendelsen og iscenesættelsen af potteplanter  

- Skabe øget dialog med de professionelle indkøbere 

- Skabe inspiration for faghandlen gennem koncepter og temaer 

- Øge afsætningen af potteplanter igennem ovenstående 

  

 

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

Projektet skal være med til at synliggøre sortimentet på messerne og sikre, at både hovedkulturerne og 

specialkulturerne fortsat efterspørges, så det brede sortiment bevares.  
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13. 7. Projektets forventede effekter på lang sigt  

På længere sigt er det håbet, 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 markedet 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 messer – IPM Essen, Handelspladsen m.fl. 

- Pressemeddelelser  

- Internetportalen www.floradania.dk   

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

 

13. 9. Uddybning af tidligere ansøgning  

Projektet er en del af projektet Integreret Markedsføring ansøgt i 2018, der i skrivende stund er gen-

nemført med succes. En messe i Holland er fravalgt, idet udstillingslokaliteterne i 2019 er væsentlig 

forringede, og messen derfor fravalgt. 

 

13.10 Angivelse af evt. nyhedsværdi. 

Der er droslet ned på antallet af udstillinger, hvorfor der nu er fokus på den vigtigste fagudstilling i 

branchen, hvor man ønsker at bevare relationerne med etablerede kontakter, samt en enkelt ny udstil-

ling med udviklingspotentiale, hvor man kan opbygge nye relationer. 

 

 

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

 
De samlede omkostninger fordelt på delkomponenterne: 

Delprojekt Titel/overskrift Beløb kr. 

1. Messer (inkl. Medfinansiering) 

- IPM Essen 2019, Tyskland  

- Green is Life 2019, Polen 

- Handelspladser, Danmark  

 

 

3.800.000 

400.000 

1.300.000 

I alt Messer og udstillinger i alt 5.500.000 

 

 
Det samlede forventede tilskud fra Produktionsafgiftsfonden fordelt på delkomponenterne 

 
Delprojekt Titel/overskrift Beløb kr. 

1. Messer  

- IPM Essen 2019, Tyskland  

- Green is Life 2019, Polen 

- Handelspladser, Danmark  

 

 

1.000.00 

250.000 

250.000 

Total Messer og udstillinger i alt 

 

1.500.000 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.floradania.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 

 

Budget 2019

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 25 470 38,5 180 4.500 650 16.250

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. 25 4.500 650 16.250
 

 

 

 

Overhead består af følgende poster: 

- Husleje, varme, el og renovation 

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

- Transport, biludgifter mm 
 

 

 

Hvis der i den interne løn indregnes overheads skal de indregnede omkostningsarter falde ind under de 

områder, som fonden må dække. Der skal laves en specifikation af arten af omkostninger, som typisk 

vil kunne omfatte administrative udgifter såsom lokaleudgifter, transport, rejser, kontorhold, og kom-

munikation mv. Afholdte udgifter til kørsel, rejser, overnatninger og fortæring kan medtages i bereg-

ningen i henhold til statens takster og rejseregler. 

Generelle afskrivninger, finansieringsomkostninger og avancer må ikke medtages i opgørelsen. 

Regnskab og revision indgår ikke ved beregning af overhead men anføres separat i pkt. 5.6.  
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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. 

 

Ekstern bistand fra Floradania Marketing: 

Beregning af timeløn i Flora Dania Marketing A/S: 

Gennemsnitlig timeløn    369 

Beregnet overhead           288 

I alt                                   657 

Heraf anvendt                  600 

 

Overhead består af følgende poster: 

Husleje, varme, el og renovation 

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

Transport, biludgifter mm 

 

Denne beregning vises, idet Flora Dania ejer Flora Dania Marketing A/S, og er 

dermed omfattet af armslængdeprincippet. 

 
 

 

 

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. 
 

 

 

5.4. Udstyr omfatter anvendelse af eksisterende udstyr eller nyt udstyr, som er nødvendigt for gennem-

førelsen 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 regn-

skabsaflæggelsen 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 fordeling eller beregning angives beregnings- eller fordelingsnøglen. 
 

 

 

 

 
  


