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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) 

Forbrugerrettet markedsføring via digitale kanaler til gavn for pot-
teplantebranchen.  

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 

 
 

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. 

01.01.2021 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). 
JA 2020 700.000 2020 

Projektet ansøgt tidligere med et lignende ind-
hold 
(Ved ja og bevilling i 2020 skal punkt 13.9. udfyldes). 

NEJ    

Kommende ansøgning/bevilling Forventes År Forventet kr.  

Forventes projektet genansøgt JA 2022  
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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 900 480 432.000  

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

Eksternt bureau (samarbejde omkring bla. målgruppeanalyse og sociale me-
dier) 
 

 
 

450.000 
 

 

3. Materialer & udstyr  
Styling for lokationer for bloggerevent + materialer fotooptagel-
ser 

48.000  

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

5. Andre udgifter (max 5 % af total) 12.000  

6. Andele af regnskab og revision 8.000  

Total (totalen for 2021 skal stemme med totalen pkt.6). 950.000  

6. Finansiering i 2021 
Ansøgt 
Sæt X 

Bevilget 
Sæt X 

Kr. % 

Denne ansøgning   950.000 100 

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). X  950.000 100 

7. Ansøger 
Navn og adresse anføres 

Flora Dania, Sektor i Dansk Gartneri,  Axeltorv 3, 1609 København V 

http://www.floradania-org.dk/
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8. Projektansvarlig 
Navn, telefonnummer og e-mail 

Peter Larsen-Ledet, Mob: +45 2216 7714, pll@floradania-org.dk  

9. Samarbejdspartnere 
Hvis projektet gennemføres i samarbejde med andre 
parter/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. 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  
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  
Digital Markedsføring af potteplantebranchen har til formål at fremme afsætningen af potteplanter gen-
nem profilering af planterne på digitale platforme, hvor forbrugerne primært bevæger sig i dag.  
Planterne italesættes direkte over for forbrugeren i situationer, hvor forbrugerne er modtagelige over 
for påvirkning og gennem samarbejde med bloggere til bloggerevents påvirkes forbrugerne fra flere si-
der.  Professionelle indkøbere bruger også de digitale platforme til at søge inspiration, hvorfor det af 
denne grund også er nødvendigt at være tilstede på disse platforme.  
 
 

13. 2. Baggrund/faglig begrundelse for projektet 
Baggrunden for projektet er afledt af branchens udfordring: Hvordan håndteres den digitale markedsfø-
ring således, at branchens parter, producenter og salgsselskaber, får forståelse for nødvendigheden af at 
kommunikere via de digitale platforme, samtidig med at materialet inspirerer de digitale forbrugere og i 
sidste ende motiverer til køb af flere potteplanter? 
 
Med den øgede anvendelse og adgang til digitale medier, er det en kommunikationsform, som både kan 
rettes mod den private forbruger og mod de professionelle kunder samt mod branchens parter.  

mailto:grasmussen@deloitte.dk
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Plantebranchen har fokus på bæredygtighed, planternes gavnlige effekt på indeklimaet samt planternes 
prydværdi som en del af interiør og indretning. Områder, som passer naturligt ind i de tendenser, der ses 
blandt trend-settere og bloggere på de digitale platforme.  
 
 

13. 3. Projektets indhold  
Målgruppeanalyse:  
I samarbejde med eksternt bureau foretages en målgruppeanalyse, som skal give data til at målrette de 
salgsfremmende aktiviteter på såvel hjemmesiden som på de sociale medier.  Der er igennem de seneste 
år sket en udvikling i forbrugsmønstre, og gennem øget kendskab til slutbrugeren, vil de digitale aktivite-
ter kunne målrettes specifikt til disse.  
 
Hjemmeside:  
Hjemmesiden www.Floradania.dk skal løbende optimeres op mod søgemaskiner (SEO) og fungerer som 
ankerside for brancherettet information og inspiration. Det er også via hjemmesiden, at der gives adgang 
til et stort fotomateriale, der løbende opdateres med sæsonaktuelle billeder.   
 
Sociale medier:  
Der vil i samarbejde med bureau blive udarbejdet en målrette kommunikationsplan for såvel 
Facebook- og Instagram-side med samme navn: Floras Grønne Fortællinger. Der skal målrettes content 
og løbende ajourføring af siderne for især at øge antal følgere og aktivitet på Instagram, da dette må an-
ses for at være den mest benyttede kanal for målgruppen. Der vil ligeledes skulle udarbejdes content til 
Facebook for de aktuelle følgere.   
 
Til de professionelle brugere vil der også skulle udarbejdes content på LinkedIn, hvor der bl.a. vil blive 
postet information om aktuelle brancheaktiviteter. 
 
Billedoptagelser:  
En væsentlig del af den digitale markedsføring bygges op om sæsonaktuelle billeder, som bliver tilgænge-
lige i den let tilgængelig billeddatabase på hjemmesiden, samt vil blive anvendt til opslag på de sociale 
medier. Temaerne for fotooptagelserne vil spænde fra plantenyheder til sæsonplanter til fotos iscenesat 
efter højtider og temaer (fx Mors dag, luftrensende planter).  
 
Sæsonkampagner: 
De digitale platforme vil blive benyttet til kampagner ved højtider og sæsoner, hvor potteplanter allerede 
udgør en del af forbrugernes mindset, og dermed skubbe dem i retning af at vælge potteplanter frem for 
andre alternativer, som fx chokolade til Mors dag eller Valentinsdag. Der vil være kampagner ifm. Mors-
dag, udplantning, , Påske, Efterår og Jul.   
 
Event for bloggere/influencers: 
Branchen har gode erfaringer med event for trendsættende bloggere og influencers. Igennem deres ka-
naler på de sociale medier vil branchen kunne nå længere ud med budskabet om planter og deres anven-
delse muligheder og ad den vej tiltrække nye følgere og potentielle forbrugere af planter. Der planlægges 
to årlige bloggerevents, samt samarbejde med minimum to professionelle bloggere i løbet af projektet. 

http://www.floradania.dk/
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Kursus for branchen i brug af Sociale Medier 
Der vil i løbet af projektet blive afholdt kursus for branchen i brug af Sociale medier til promovering af 
producenternes egne produkter på egne platforme. Der vil som minimum blive afholdt 2 kurser i løbet af 
året.  

13. 4. Samarbejdspartnere  
Som samarbejdspartner til dette projekt vil der blive indgået samarbejde med eksterne bureauer om-
kring digitale markedsføringsaktiviteter. Der er allerede god dialog med Københavnske Geelmuyden 
Kiese og Odenseanske STEP. 
Endelig er der også etalberet samarbejde med Hillebro.com, der har erfaring med at lave bloggerarrange-
menter for plantebranchen. 
 

13. 5. Udbyttet af projektet ”Output”  
Nærværende projekt forventes at kunne skabe en forøgelse af følgere på de Sociale Medier, hvilket for-
venteligt vil skabe en øget aktivitet på tværs af platformene, samt øget deling og kommentering af op-
slag. Tillige med forventes et øget forbrug af billeder fra billedbank på hjemmesiden www.floradania.dk . 
Dette vil skabe en øget opmærksomhed omkring potteplanter og deres mange spændende anvendelses-
muligheder, samt danne grundlag for at påvirke forbrugernes købsadfærd, så de køber flere planter.  
  

13. 6. Projektets forventede effekter på kort og mellemlangt sigt 
Projektet skal gerne være med til at skabe en øget kendskabsgrad omkring potteplanter og deres anven-
delsesmuligheder. Man ser allerede i dag, at der er skabt communities, hvor grupper nørder med plan-
ter, som andre gør med frimærker. Forskellen er dog, at planterne efterhånden er en naturlig del af boli-
gen og dermed en del af forbrugernes identitet.  
Af konkrete mål for projektet er:  
- En stigning i antallet af følgere på Instagram (minimum + 30 %) 
- Øget aktivitet på de Sociale Medier i form af bl.a. likes, kommentarer og delinger. (minimum + 40%)  
- Fastholde sidevisninger for undersiderne Billedbank og Planter i en tid, hvor der et stort udbud af mate-
riale (udgør mere end 50 % af alle sidevisningerne på www.floradania.dk) 
- Bloggerarrangementer med deltagelse af minimum 15 bloggere pr. gang. 
- Mindst 30.000 likes på opslag fra bloggerevents. 
- Deltagelse af 20 kursister på kurser i sociale medier   
 
På baggrund af målgruppeanalysen vil det være muligt at optimere indsatserne afhængigt af de fundne 
resultater. Dette vil kunne bruges i fremadrettede tiltag og som inspiration til producenter, når de selv 
engagere dem via deres egne kanaler.  
 

13. 7. Projektets forventede effekter på lang sigt  
Igennem promoveringen via de digitale platforme er det ambitionen at appellere til forbrugerens emoti-
onelle side (f.eks. planter som udsmykning eller gave) samt til deres mere intellektuelle side mht. plan-
ters effekt på indeklimaet. Dette er meget oppe i tiden, hvor bl.a. COVID-19 betød, at flere søgte mod 
naturen. 
 
På lang sigt forventer vi, at dette projekt, vil skabe en øget bevidsthed om potteplanters anvendelsesmu-
ligheder og derved en øget efterspørgsel, som fører til et øget forbrug.   
 

http://www.floradania.dk/
http://www.floradania.dk/
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13. 8. Planer vedr. offentliggørelse  
Der vil undervejs blive udarbejdet en evaluering af projektet, ligesom projektet efter slutdatoen vil blive 
evalueret og resultatet bragt i branchens fagblad Gartnertidende. 
Der er ikke planer om patenttagelse. 
 

13. 9. Uddybning af tidligere ansøgning  
Projektet har været ansøgt til 2020, hvor ansøgningen også gik på at fremme afsætningen samt at øge 
kendskabet til potteplanter via aktiviteter på de sociale medier. Da forbrugernes købsadfærd og aktivite-
ter løbende ænder sig, vil en målgruppeanalyse kunne optimere den måde, hvorpå budskaberne kom-
mer ud på til forbrugerne.  
Data omkring brugen af www.floradania.dk viser, at mere end 50 % af alle sidevisninger foregår på un-
dersiderne Planter og Billedbanken, hvorfor det er en aktivitet, som vi ønsker at fastholde og forbedre.   
Endelig fik vi gode erfaringer med digital markedsføring i 2020 ifm. Corona-krisen, hvor mange forbru-
gere viste øget interesse for planter på de sociale medier – og heldigvis også i virkeligheden. 
 

13.10 Angivelse af evt. nyhedsværdi. 
Verdensmålene, bæredygtighed og klima er mega-trends, som branchen nødvendigvis må agere i forhold 
til. Derfor er det essentielt at branchen arbejder hen imod aktiviteter, som tilgodeser disse trends ved at 
bidrage med inspiration og information om planters luftrensende funktioner såvel som de løbende for-
bedringer inden for produktionsmetoder. 
 
 

13.11 Tildelingskriterie  
- Hovedformål: Afsætningsfremme 
- Sektorer: Potteplanter, planteskoler 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bemærkning til projektets budget 

http://www.floradania.dk/
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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 

 

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 0 0 0 0

2 Ejer 0 0 0 0

3 Konsulent 0 0 0 0

4 Medarbejder 900 341 41,0 139 125.100 480 432.000

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. 900 125.100 480 432.000

 
 

Overhead består af følgende poster: 
- Husleje, varme, el og renovation 
- Administrationsomkostninger, herunder edb, telefoni, forsikringer mm. 
-     Transport, biludgifter m.m. 
  
 
 

 

5.2. Ekstern bistand: 
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- Geelmuyden Kiese, Kompetencer ud i Digitale medier og målinger på disse 
- STEP, Kompetencer ud i Digitaler medier og målinger på disse 
- Hildebro.com, Kompetence i Bloggerevents 
 

 
 

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 gennemførelsen 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 regnskabsaflæggelsen er det 
udelukkende dokumenterbare udgifter i henhold til faktura der kan medtages. 
 
 

5.6. Regnskab og revision  
Regnskab og revision medtages efter regning. 
 
 

 


