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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) Beautify the world with Flowers and Plants  

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). 
NEJ    

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 NEJ   
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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  

Projektleder 
Konsulentbistand, Floradania Marketing 

10 
65 

707 
480 

7.070 
31.167 

 

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

 
  

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

Køb af medieplads og sprogversionering af film 
638.500  

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

5. Andre udgifter (max 5 % af total) 20.000  

6. Andele af regnskab og revision 3.263  

Total (totalen for 2021 skal stemme med totalen pkt.6). 700.000  

6. Finansiering i 2021 
Ansøgt 
Sæt X 

Bevilget 
Sæt X 

Kr. % 

Denne ansøgning X  250.000 35,7 

Landdistriktsmidler (se note 6.1.)     

Andre offentlige midler (specificer arten nedenfor) X  450.000 64,3 

Multilandeansøgning EU ifm. COVID-19     

Bidrag samarbejdspartnere     

Andre tilskud/bidrag     

Egenfinansiering     

Total (totalen skal stemme med total 2021 pkt.5).   700.000 100 

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 
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 
 

http://www.floradania-org.dk/
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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, 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 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  
COVID-19 medførte et fald i salget af snitblomster, udplantningsplanter og potteplanter i hele Europa, 
hvorfor der forsøges med en fælles europæisk kampagne for at kompensere for den tabte omsætning 
under COVID-19. 
 
 

13. 2. Baggrund/faglig begrundelse for projektet 
Udsalgsstederne for blomster og planter i hele Europa led da COVID-19-krisen ramte og særligt i de lande 
med stor import havde grossisterne det mere end almindeligt svært. EU gik i den forbindelse ikke ind og 
kompenserede branchen, men har efterfølgende tilbudt ressourcer til et flerlandeprojekt, hvor det er 
muligt at profilere snitblomster og potteplanter gennem en fælles europæisk kampagne. 
Kampagne skal køre sideløbende på de sociale medier i alle europæiske lande og være med til at kick-
starte afsætningen af snitblomster og potteplanter.    
Syv lande er gået med i projektet for at bakke op om branchen. 
 

13. 3. Projektets indhold  
Projektets omdrejningspunkt er en film, hvor planters betydning for menneskets velvære fremhæves. 
Under COVID-19 var mange mennesker i første omgang tvunget hjem, hvor man heldigvis fandt ud at 
bruge haven og terrassen som frirum.  
Filmen vil skulle køre på You Tube som bl.a. Masthead, dvs. som betalt introfilm for alle, der logger på 
YouTube. Eftersom det er en fælles Europæisk kampagne forventes det, at den vil blive delt på de sociale 
medier i så stort omfang, at 40-45% af den europæiske befolkning får kendskab til filmen.  

mailto:grasmussen@deloitte.dk
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Der vil efterfølgende blive købt posts på forskellige sociale medier, herunder 3 uger på Youtube, hvor fil-
men vil blive boostet med annonce-kroner.   
Endelig laves der en effektmåling blandt 400 respondenter efter kampagnen. 
 

13. 4. Samarbejdspartnere  
I Projektet er der samarbejde med 7 lande (Holland, Belgien, Frankrig, Italien, Bulgarien, Østrig og Dan-
mark). Hollandske Blumenbureau Holland er koordinator på projektet. 
 
 

13. 5. Udbyttet af projektet ”Output”  
Filmen forventes at køre i hele Europa og understøtter EU's EU Green Deal: 
- Improving the well-being of people. 
- The EU will become climate-neutral by 2050, protect human life, animals and plants, by cutting pollu-
tion, help companies become world leaders in clean products and technologies, help ensure a just and 
inclusive transition.  
 

13. 6. Projektets forventede effekter på kort og mellemlangt sigt 
Det forventes at projektet med sit budskab om, at planter skaber en bedre verden og skaber bånd mel-
lem mennesker, vil kunne skabe en øget øjeblikkelig efterspørgsel i det kampagnen køres samtidigt over 
hele Europa.  
Konkret forventes denne ansøgning af have følgende effekter: 
- Kendskabsgrad til planter: Bevares trods COVID-19 på 38% 
- Købsmotivation for planter hos forbrugere: Stige fra 44% til 50% 
 
Eftersom kampagnen kører på de sociale medier, er målet på det danske marked: 
- Youtube Masthead: 8,8 mio. impressions 
- YouTube True view: 750.000 visninger (over 3 uger) 
 

13. 7. Projektets forventede effekter på lang sigt  
Kampagnens budkab om at planter skaber en bedre verden og skaber bånd mellem mennesker, skal 
gerne være med til at huske folk på de positive oplevelser, som fik med planter i en vanskelig tid og der-
med medfører øget efterspørgsel efter planter. 
 

13. 8. Planer vedr. offentliggørelse  
Kampagne køres på Youtube. 
Der påtænkes ikke eneretsbeskyttelse eller patentansøgning. 
 

13. 9. Uddybning af tidligere ansøgning  
Ikke ansøgt tidligere. 
 

13.10 Angivelse af evt. nyhedsværdi. 
Projektet er den første af sin slags, der lanceres samtidigt på 8 markeder, idet også det tyske marked er 
inddraget, selv om Tyskland ikke bidrager finansielt til projektet.  
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13.11 Tildelingskriterie  
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Sektor: Potteplante- og planteskolesektoren 
 
 

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

 
 
Se vedhæftede ansøgning til EU: “Beautify the world with flowers and plants”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bemærkning til projektets budget 

 

5.1. Intern løn omhandler omkostninger til medarbejdere, som er ansat af ansøger. 
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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 2021

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 10 502 41,0 205 2.050 707 7.070

2 Ejer 0 0 0 0

3 Konsulent 65 341 41,0 139 9.035 480 31.167

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. 75 11.085 509 38.237
 

 

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

 

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. 
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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  
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  
Medtages efter regning. 
 
 

 


