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Ansøgning om tilskud i 2022 
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) Udstillingsaktiviteter 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. 2129 af 17. december 2020 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. 

01.01.2022 31.12.2022 

Tidligere ansøgning/bevilling Ansøgt tidligere År Bevilget kr. År 

Projektet ansøgt tidligere  
(Ved ja og bevilling i 2021 skal punkt 13.9. udfyldes). JA 2020 1.500.000 2020 

Projektet ansøgt tidligere med et lignende ind-
hold 
(Ved ja og bevilling i 2021 skal punkt 13.9. udfyldes). 

JA/NEJ    

Kommende ansøgning/bevilling Forventes År Forventet kr.  

Forventes projektet genansøgt JA 2023 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. 

2022 
Timeantal 

2022 
Timesats 

2022 
 kr. 

Ved flerårigt projekt 
Hele projektet i kr. 

1. Intern lønomkostning 1.950 500 975.000  

2. Ekstern bistand ifølge regning  
Opstillingsomkostninger m.m. 
Standleje 
Standomkostninger 

300.000 
2.000.000 

500.000 
 

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 20.000  

Total (totalen for 2022 skal stemme med totalen pkt.6). 3.795.000  

6. Finansiering i 2022 Ansøgt 
Sæt X 

Bevilget 
Sæt X Kr. % 

Denne ansøgning X  1.500.000 39,5 

Andre offentlige midler (specificer arten nedenfor)     

     

Bidrag samarbejdspartnere     

Andre tilskud/bidrag     

Egenfinansiering   2.295.000 60,5 

Total (totalen skal stemme med total 2022 pkt.5).   3.795.000 100 

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  
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Hvis projektet gennemføres i samarbejde med andre 
parter/projektdeltagere skal det anføres hvem der er 
tale om her og i 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 (anerkendt) 
Revisors navn, firma, adresse, o.s.v. Er ansøger en statsinstitu-
tion skal navn, o.s.v. 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 offentlig 
forsknings- og vidensformidlingsorganisation. 

 

På vegne af ansøger erklærer jeg, at den virksomhed, som ansøger er en del af, ikke er kriseramt som defineret i artikel 2, nr. 14, litra a- d i 
Europa-Kommissionens forordning nr. 702/2014 om forenelighed med det indre marked efter artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæ-
iske Unions funktionsmåde af visse kategorier af støtte i landbrugs- og skovbrugssektoren og i landdistrikter. *(se vejledningen). 
På vegne af ansøger erklærer jeg, at den virksomhed, som ansøger er en del af, har efterkommet ethvert krav om tilbagebetaling af støtte, 
som Europa-Kommissionen ved en tidligere afgørelse har fundet ulovlig og uforenelig med det indre marked. 

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

Odense, d. 31/08            2021.  
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 Udstillingsaktiviteter for potteplantesektoren har til formål at støtte afsætningen af potteplan-
ter gennem deltagelse og afholdelse af messer, hvor planterne iscenesættes over for de professionelle 
indkøbere.  
Såvel sæsonkulturer som helårskulturer skal præsenteres sammen med nyheder og koncepter, således 
den professionelle indkøber konstant inspireres og nysgerrigheden pirres.  
For at understøtte messepræsentationerne vil der desuden blive gennemført aktiviteter og særudstillin-
ger på messerne, der skal afspejle den efterspørgsel, der er blandt forbrugerne omkring bæredygtighed, 
indeklima og miljø. 
 
 
13. 2. Baggrund/faglig begrundelse for projektet  
Potteplanterne er præget af en ensidig efterspørgsel på det traditionelle sortimenter, og kun langsomt 
har faghandlen de senere år fået øjnene op for mangfoldigheden i plantesortimentet. Producenterne har 
et stigende ønske om, at de mindre kendte kulturer præsenteres side om side med de kendte kulturer, 
og at det sammen iscenesættes med gode historier, der både er relevante for de professionelle indkøber 
samt for slutbrugerne. 
En mere velovervejet iscenesættelse med trends og temaer er derfor nødvendig for at inspirere den pro-
fessionelle indkøber. Kundernes stigende interesse for bæredygtighed og miljø skal gerne afspejles i isce-
nesættelsen og her er fysiske udstillinger fortsat det foretrukne forum 
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13. 3. Projektets indhold  
Projektet indeholder følgende delelementer: 
- Delelement 1: IPM Essen 2022. Den største internationale fagmesse i Europa er fortsat IPM Essen i 
Tyskland, der afholdes årligt. På udstillingen vil der blive opbygget en hovedudstilling med det bredde 
sortimentet, samtidig med at der opbygges Nyhedsstand og relevante temastande.  
Temaerne skal informere de besøgende om bl.a. de mange energireducerende tiltag, der gennemføres i 
gartnerierne, således branchens indsats på dette område synliggøres. Ligeledes vil der blive informeret 
om de mange tiltag der sker i bæredygtighedens navn omkring biologisk skadesdyrsbekæmpelse, meka-
nisk retardering m.m.  
 
- Delelement 2: Handelspladser. 4 handelspladser, hvor det sæsonaktuelle sortiment vises frem fysisk. 
Her vil der blive etableret temaudstillinger kombineret med arrangementer med foredrag om relevante 
emner.  
 
13. 4. Samarbejdspartnere  
Ingen 
13. 5. Udbyttet af projektet ”Output”  
Udbytte Delelement 1: IPM Essen 2022 
- På fællesstanden deltager ca. 35 udstillere, hvorved en stor andel af kulturerne er repræsenterede.    
- Der forventes ca. 56.000 besøgende på messen, hvor der er besøg fra ca. 50 lande 
- Der forventes afholdt speeddating for pressen, hvor der forventes deltagelse af ca. 15 internationale 
pressefolk 
Udbytte Delelement 2: Handelspladserne 
- På de fire Handelspladser forventes der deltagelse mellem 50 og 60 producenter 
- Der forventes ca. 500 besøgende pr. messe. 
Overordnet for de to projekter er formålet, at:  
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  
Projektets effekter på kort og mellemlang sigt, er at:  
- Skabe viden om alternative anvendelse af planter 
- Skabe viden om produktionsmetoder med hensyntagen til miljø og mennesker 
- Understøtte afsætningen af potteplanter via promovering og dialog. 
På mellemlang sigt forventes dette at kunne medføre øget afsætning og dermed også øget forbrug, når 
producenternes historier kommer helt ud til forbrugerne.  
 
13. 7. Projektets forventede effekter på lang sigt  
Projektets forventede effekt på lang sigt er at fremme erhvervets konkurrenceevne gennem promove-
ring af produkterne på en relevant professionel scene, som fagmesser er. En styrkelse af konkurrenceev-
nen vil i sidste ende kunne være med til at sikre et produktivt erhverv og bevare arbejdspladser. 
 



5 
 

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 IPM Essen 2022 og 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  
Et tilsvarende projekt blev ansøgt i 2020, hvor det blev gennemført med succes. Derfor blev et tilsva-
rende projekt ansøgt i 2021, men grundet COVID-19-pandemien, der florerede i hele Europa, blev Ho-
vedmessen IPM Essen 2021 aflyst og Handelspladserne reduceret til to udstillinger i efteråret. I 2021 for-
søgte man sig med etableringen af en virtuel messe, som ikke helt levede op til udstillerne eller de besø-
gendes forventninger. 
 
13.10 Angivelse af evt. nyhedsværdi. 
 
13.11 Adgangskriterie  
 
Kriterie Beskriv match  

1. Behov & bredde 
 

2. Praksisnærhed 
 

3. Nyskabelse og innova-
tionsværdi 
 

4. Kvalitet og faglighed 
 

5. Økonomisk effektivitet 
og gennemførelse 
 

6. Effektpotentiale 
 

1. Behov og Bredde 
- Projektet kommer væsentlige del af sektoren til gavn idet ml. 50 og 60 
producenter deltager. 
- Projektet kommer flere sektorer til gode, idet også planteskolerne er 
begyndt at deltage både ifm. IPM Essen og på Handelspladserne. 
2. Praksisnærhed 
- Producenterne udstiller på projektet, hvorved de får promoveret de-
res produkter 
- Producenterne får købsforespørgsler på udstillingerne. 
3. Nyskabelse og innovationsværdi 
- Projektet er med til at illustrere udviklingen i producenternes produk-
tionsmetoder mod en øget grad af hensyntagen til miljø 
4. Kvalitet og faglighed 
- Projektteamet, der koordinerer og opbygger messerne, har stor erfa-
ring i opbygning af messer. 
- Der deltager mellem 50 og 60 producenter, hvorfor erhvervet i høj 
grad deltager  
5. Økonomisk effektivitet og gennemførelse 
- Projektet kan nås med de angivne aktiviteter, idet man har etableret 
kendte fora’er, der sikrer god deltagelse. 
- Der er taget hensyn til sparsomlighedskriteriet, hvilket også ses af den 
relativt høje grad af egenfinansiering  
 
(beskrives under pkt. 13.6. og 13.7.) 
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13.12 Tildelingskriterie  
Markedsføring og Viden: Deltagelse på messer, hvorved producenternes produkter promoveres på bed-
ste vis over for de relevante professionelle indkøbere. 
 

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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


