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Ansøgning om tilskud i 2014 
Der må ikke skrives eller raderes i de grå tonede felter. 

Den kursiverede vejledning bedes slettet ved udfyldelsen. 

Angiv ved afkrydsning hvilken fond der søges 

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter X 

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget  

1. Projektets titel 

Kort men samtidig dæk-

kende titel for projektet 

 

Producentinformation, herunder Miljøcertificering inden for prydplanter  

2. Projektets formål                                                                
afkryds det eller de vig-

tigste områder 

Forskning og forsøg   

Produktudvikling   

Rådgivning X 

Uddannelse  

Afsætningsfremme  

3. Projektoplysninger  Start    dd.mm. åååå. Slut    dd.mm. åååå. 

01.01.2014 31.12.2014 

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 2010 55.000 2010 

Kommende ansøgning/bevilling Forventes År Forventet kr.  

Forventes projektet genansøgt JA 2015 150.000 

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 

område kort beskrives. Vedlæg eventuelt 

CV, kopi af vedtægter o.l.  

 

 

 

 

Danske Prydplanter er en brancheforening for producenter og salgs-

selskaber, der producerer og afsætter prydplanter. 

Foreningen arbejder med at styrke produktion og afsætning gennem 

branchetilrettede logistikløsninger, fælles markedsføring, målrettede 

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

2014 

Timeantal 

2014 

Timesats 

2014 

t. kr. 

Ved flerårigt projekt 

Hele projektet i t. kr. 

Intern lønomkostning (1 linje pr. kategori) 100 500 50  

Intern lønomkostning (1 linje pr. kategori)     

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

1 linje pr. leverandørnavn 
370  

Materialer (anfør art, indsæt linjer efter behov)   

Projektmedfinansiering (projektbeskrivelse vedlægges)   

Andre udgifter (max 5 % af total)   

Andele af regnskab og revision 5  

Total (totalen for 2014 skal stemme med total pkt.6). 425  

6. Finansiering i 2014 
Ansøgt 

Sæt X 

Bevilget 

Sæt X 
t. Kr. % 

Denne ansøgning X  150 35,3 

Landdistriktsmidler     

Andre offentlige midler (specificer arten nedenfor)     

     

Bidrag samarbejdspartnere     

Andre tilskud/bidrag     

Egenfinansiering X X 275 64,7 

Total (totalen skal stemme med total 2014 pkt.5).   425 100,0 

7. Ansøger 

Navn og adresse anføres 

Danske Prydplanter 

Hvidkærvej 29 

DK – 5250 Odense SV 

8. Projektansvarlig 
Navn, telefonnummer og e-mail 

Peter Larsen-Ledet, Danske Prydplanter 

T: +45 6317 3450 

9. Samarbejdsparter 
Hvis projektet gennemføres i samarbejde med andre 

parter/projektdeltagere skal det anføres hvem der er tale 

om. 

GartneriRådgivningen 

Hvidkærvej 29 

5250 Odense SV 

 

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

og kontonummer) 

Nordea Bank, Sct Clemens Torv 2-6, 8100 Aarhus C 

Reg. Nr. 2211 Konto nr. 6880 969 151 
 

 

11. Revisor 
Revisors navn, firma, adresse, telefon nr. og e-mail adresse 

anføres. Revisor skal være en statsautoriseret revisor eller regi-

streret revisor. Er ansøger en statsinstitution skal navn, telefon 

nr., e-mail anføres for den regnskabsansvarlige. 

Kovsted & Skovgård, Statsautoriseret Revisionsak-

tieselskab, Vester Ringgade 61, 8200 Århus N. 

12. Sted og dato  

   

13. Titel, navn og underskrift 

30/09            2013. 
 

Direktør Peter Larsen-Ledet 
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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 (Max.10 linjer). 

Formålet med nærværende projekt er at holde potteplanteproducenterne ajour inden for områderne 

forskning, forsøg og afsætningsfremme. Producenterne vil kunne holde sig orienteret om branchen og 

aktiviteter med relevans for branchen via en årlig temadag såvel som via jævnligt udsendte Nyhedsbreve, 

således producenterne kan træffe valg inden for produktion og afsætning på et oplyst grundlag.  

Inkluderet i ovenstående er rådgivningen inden for miljøcertificering, hvorfor der i projektet ligeledes 

skal rådgives og informeres om seneste udvikling inden for MPS-certificeringen, der er den mest kendte 

certificering på Business to Business-niveau i Europa. 

 
 

13. 2. Baggrund/faglig begrundelse for projektet  
Potteplanteproducenter skal i dag agere på et europæisk marked i en rivende udvikling. Hvor producen-

terne tidligere kunne holde sig ajourført via enkelte fagblade, stilles der i dag så store krav fra såvel med-

arbejdere, kunder, leverandører og offentlige myndigheder, at producenterne kan have svært ved at ind-

hente den fornødne information på traditionel vis. 

Nyhedsbrevene kan derfor være med til at holde producenterne ajour på seneste udvikling i en overord-

net form, mens temadagene går i dybden på relevante emner.   

På miljøcertificeringsområdet ses en intensiveret efterspørgsel fra specielt dagligvarekædekunderne på 

MPS-certificeringer, hvorfor en professionel rådgivning her er nødvendig. 

 

13. 3. Projektets indhold  
Indeværende projektet vil indeholde tre hovedelementer: 

Hovedelement 1 

Månedligt nyhedsbrev – elektronisk Nyhedsbrev, hvor der vil være inddraget artikler om emnerne forsk-

ning, forsøg, afsætningsfremme og markedsføring. I tilfælde af nyheder af væsentlige karaktere vil der 

kunne udsendes mere end 1 nyhedsbrev pr. måned. Nyhedsbrevene vil ligeledes være tilgængelige på 

www.danskeprydplanter.dk  

Hovedelement 2 

Temadag – i efteråret indkaldes temadag, hvor et overordnet emne er på dagsordenen inden for oven-

nævnte emner. Der vil på dagen blive inviteret indlægsholdere fra andre brancher, der således kan være 

med til at inspirere om nye tiltag og processer.  

Hovedelement 3 

MPS rådgivning – en tilknyttet konsulent fra Gartnerirådgivningen vil bistå potentielle og eksisterende 

MPS-medlemmer i at rådgive inden for nye regler og principper, idet det er vigtigt med en faglig opbak-

ning og information til at understøtte systemet.  Der vil i den forbindelse blive arrangeret et årligt erfa-

møde, hvor certificerede medlemmer og potentielle medlemmer vil kunne mødes for at udveksle erfarin-

ger. Endvidere vil der blive foretaget en sammenkædning til aktiviteterne omkring pesticider og projektet 

IP dyrkning (Integreret Produktion), et projekt fra NaturErhvervstyrelsen i forlængelses af bæredygtig-

hedsdirektivet. 

 

13. 4. Udbyttet af projektet  
Producenterne forventes med projektet at blive rustet til den øgede konkurrence på markederne i Europa 

for herigennem fortsat af kunne levere kvalitetsplanter til kunder i hele Europa. Særligt evner producen-

terne at produktudvikle på såvel produktet som på koncepter, hvilket er med til at gavne forbruget af 

planter i hele Europa. 

M.h.t. miljøcerticeringsdelen forventes en forsat styrkelse af gartnerierne miljøtiltag og dermed miljø 

påvirkning. Der vil være fokus på og hjælp til benchmarking nationalt og internationalt gartnerierne i 

mellem. Endelig forventes der en mindre fremgang i arealet, som deltager i ordningen. 

 

13. 5. Planer vedr. offentliggørelse 
Projektresultaterne omtales i nyhedsbreve, som udsendes til alle potteplantegartnerier. Der bringes en 
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artikel i Gartner Tidende og der vil blive informeret via Danske Prydplanters hjemmeside. 

Det påtænkes ikke at søge eneretsbeskyttelse eller patent på resultaterne af projektet. 

13. 6. Uddybning af tidligere ansøgning  
En del af indsatsten i projektet skal ses i forlængelse af tidligere ansøgninger, men der er også nye ele-

menter i dette projekt, der kan være med til at fastholde konkurrenceevnen blandt medlemmerne – og 

m.h.t. til MPS systemet forventes interessen og deltagelsen i systemet at blive fastholdt. 

13.7. Angivelse af evt. nyhedsværdi. 

Det særligt nye i 2014 vil være muligheden for at koble aktiviteterne med tiltagene under Grøn Vækst-

klynge. 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 


