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Maj 2019 
  
 

Ansøgning om tilskud i 2020 
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) 
Markedsinformation og forbrugeradfærd i potteplante-

sektoren 

2. a. Projektets hjemmel 

Fonden kan i henhold til landbrugsstøtteloven yde tilskud 

til projekter, der falder ind under de til højre anførte hoved-

formål. Fondens midler skal anvendes i overensstemmelse 

med EU's statsstøtteregler, hvilket tager udgangspunkt i be-

kendtgørelse 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. 

Støtte til forskning og udvikling 
 

Kapitel 4. 

Støtte til afsætningsfremme 

 

X 

Andet. 

Støtte til medfinansiering af projekter under EU-

programmer,  

EU Interreg-programmer samt Erhvervsudviklingsordnin-

gen.                                                        

 

  

Bæredygtighed  

Fødevaresikkerhed & sundhed  

Nye produkter & produktkvalitet X 

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. 

01.01.2020 31.12.2020 

Tidligere ansøgning/bevilling Ansøgt tidligere År Bevilget kr. År 

Projektet ansøgt tidligere  

(Ved ja og bevilling i 2019 skal punkt 13.9. udfyldes). 
JA 2019 300.000 2019 

Projektet ansøgt tidligere med et lignende indhold 
(Ved ja og bevilling i 2019 skal punkt 13.9. udfyldes). 

    

Kommende ansøgning/bevilling Forventes År Forventet kr.  

Forventes projektet genansøgt JA 2021 200.000 

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 branchesektor i Dansk Gartneri for producenter og salgs-

selskaber, der producerer og afsætter prydplanter.  

Sektoren arbejder med at styrke produktion og afsætning gennem tilrettede 

logistikløsninger, fælles markedsføring, målrettede rådgivningsaktiviteter 

samt forsknings- og forsøgsarbejder. 

Kopi af vedtægter kan hentes på: www.floradania-org.dk  

http://www.floradania-org.dk/


 2 

5. Projektets budget 
Indsæt efter behov rækker i tabellen. 

2020 

Timeantal 

2020 

Timesats 

2020 

 kr. 

Ved flerårigt projekt 

Hele projektet i kr. 

1. Intern lønomkostning 

(Projektleder + medarbejder + studen-

termedhjælp) 

30 

100 

80 

706 

602 

235 

21.180 

60.200 

18.800 

 

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

3. Materialer & udstyr  
Fragt + kasser + web 

99.820 

 
 

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

5. Andre udgifter (max 5 % af total)   

6. Andele af regnskab og revision   

Total (totalen for 2020 skal stemme med totalen pkt.6). 200.000  

6. Finansiering i 2020 
Ansøgt 

Sæt X 

Bevilget 

Sæt X 
Kr. % 

Denne ansøgning X  200.000 100 

Landdistriktsmidler (se note 6.1.)     

Andre offentlige midler (specificer arten nedenfor)     

     

Bidrag samarbejdspartnere     

Andre tilskud/bidrag     

Egenfinansiering     

Total (totalen skal stemme med total 2020 pkt.5).   200.000 100 

7. Ansøger 

Navn og adresse anføres 

Dansk Gartneri, sektor Flora Dania 

Axeltorv 3, 1609 København V 

8. Projektansvarlig 
Navn, telefonnummer og e-mail 

Peter Larsen-Ledet 

Mob: 2216 7714, Mail: 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, 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. 5907966587 
 

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. 

Deloitte, Tværkajen 5, 5100 Odense C 

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

02/09            2019. 
 

Peter Larsen-Ledet, direktør 
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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 indhente og formidle viden omkring afsætningen af potteplanter på 

det europæiske marked i regi af både Business-to-Business (B2B) og Business-to-Consumer (B2C) i for-

hold til at kunne klæde producenterne af potteplanter bedst muligt på til at tilpasse sig fremtidens efter-

spørgsel. 

Projektet dækker den konventionelle, men også den begyndende økologiske produktion af potteplanter. 

13. 2. Baggrund/faglig begrundelse for projektet  

Potteplanteproducenterne er udfordret af, at afstanden mellem produktion og slutbrugeren trods nye tekno-

logier bliver længere og længere, idet forbrugeradfærden i dag er mere kompleks og uforudsigelig end no-

gen sinde. Den samme forbruger køber den ene dag discount og næste dag eksklusive produkter, ligesom 

samme forbruger den ene dag køber fx convinience færdigretter for den næste dag at købe slow food. 

Denne adfærd forsøges løbende afspejlet i sortimentet i detailleddet, der hele tiden tilpasser for at kunne 

tilfredsstille forbrugerne. 

Adfærden blandt disse forbrugere kan være svær at afkode, hvorfor det er nødvendigt løbende at indhente 

viden om deres indkøbsmotiver gennem både forbrugerundersøgelser og analyser. 

 

13. 3. Projektets indhold 

 Nærværende projekt indeholder to arbejdspakker:  

 

AP 1: Markedsinformation 

For løbende at kunne følge og forstå forbrugeradfærden samt indkøbsmønstrene skal der indhentes mar-

kedsinformationer og markedsanalyser. Både analyser og informationer skal efterfølgende bearbejdes og 

konverteres til kommercielt brug med mersalg for øje. 

 

AP 2: Produktudvikling 

Et forbrugerpanel, der evaluerer på produktnyheder, er en unik mulighed for at få tilbagemeldinger om 

plantenyheder inden de overhovedet kommer på markedet. Med Facebook-panelet Floras Box indhentes 

værdifuld information fra forbrugere, der kan konverteres til salgsargumenter over for den professionelle 

indkøber.  

 

13. 4. Samarbejdspartnere  

I forbindelse med afsætningsfremme har man gode erfaringer i at indgå samarbejde med Floradania Mar-

keting, der har indgående kendskab til forbrugerkampagner og branchen. Floradania Marketing indhenter 

ekspertise inden for områder, som de ikke selv varetager. 

 

13. 5. Udbyttet af projektet ”Output”  

 

Udbytte AP1: Markedsinformation 

- Udarbejdelsen af 2-3 rapporter, der afdækker produktionen og afsætningen i Europa.  

- Analyserne af forbrugeradfærd, således at man kan målrette sin afsætning og markedsføring via de 

rette distributionskanaler. 

- Øge afsætningen af potteplanter igennem ovenstående  

 

Udbytte AP2: Produktudvikling 

- Fastholde og styrke fokus på udvikling af produktion af nye kulturer 

- Skærpe interesse for nye kulturer 

- Etablering af fora for producenter, salgsselskaber og kunder  

- Øge afsætningen af potteplanter igennem ovenstående 

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

Nærværende projekt forventes at bidrage til at klæde producenterne bedre på til at tilpasse deres produk-

tion efter udviklingen i efterspørgslen. Dette kan være en tilpasning af alt lige fra emballage til pottestør-

relse, men også til udvikling af helt nye kulturer – og til nye kundesegmenter.  

 

13. 7. Projektets forventede effekter på lang sigt  

På lang sigt er det forventningen med projektet, at der også fremadrettet vil være producenter, der forstår 

at aflæse forbrugeradfærden i tide og dermed være med til at udvikle de planter, der efterspørges af forbru-

gerne. Bliver producenterne dygtige nok til at aflæse forbrugeradfærden, kan de tilmed være med til at in-

troducere nye produkter inden de efterspørges. 

 

13. 8. Planer vedr. offentliggørelse  

Vedr. offentliggørelsen af de forskellige delprojekter vil dette ske gennem artikler i GartnerTidende, samt 

på www.floradania.dk.   

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

13. 9. Uddybning af tidligere ansøgning  

Det har tidligere været forsøgt med Nyhedspriser til både nye kulturer og nye koncepter for at motivere 

producenterne til at arbejde med produktudvikling inden for potteplanterne. Her blev nyhederne bedømt af 

et dommerpanel på 4-6 personer, der havde forskellige tilgange. Og resultatet var ofte en prioritering i ste-

det for en konstruktiv tilbagemelding på forbedringsmuligheder ift. plantenyheden. 

Markedsinformation bliver vanskeligere og vanskeligere at tilgå, selv om registreringer til offentlige myn-

digheder aldrig har været mere omfattende. Derfor arbejdes nu med færre analyser, som samtidig kræver 

mere kildekritisk gennemlæsning.    

13.10 Angivelse af evt. nyhedsværdi. 

Nærværende projekt skal være med til at sikre, at forbrugerne fremadrettet kan få kendskab til et bredt 

kvalitetssortiment, hvor den professionelle køber ikke (ufrivilligt) bliver et begrænsende filter. 

 

13.11 Tildelingskriterie  

Hovedformål: afsætningsfremme 

Sektor: Potteplanter 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2020

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 30 510 38,5 196 5.880 706 21.180

2 Ejer 0 0 0 0

3 Konsulent 0 0 0 0

4 Medarbejder 100 435 38,5 167 16.700 602 60.200

5 Student 80 170 38,5 65 5.200 235 18.800

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. 210 27.780 477 100.180
 

 

Anfør nedenfor de omkostningsarter som indgår i beregningen af overhead: 

 

 

Timeløn samt overhead i Floradania Marketing: 

Beregning af timeløn i Floradania Marketing (Medarbejder/Projektleder)  

Gennemsnitlig timeløn    435/510 

Beregnet overhead           167/196 

I alt                                   602/706 

Heraf anvendt                  602/706 

 

Overhead består af følgende poster: 

Husleje, varme, el og renovation 
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Administrationsomkostninger, herunder bogholderi, regnskab, edb, forsikringer mm. 

Transport, biludgifter mm 
 

 

 

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. 

 

 
 

 

 

5.3. Materialer  

Omfatter hjælpeudstyr, som ikke kan anvendes efter projektets afslutning. Det kan f.eks. være såsæd, gød-

ning, afdækningsmaterialer, limplader, og andet småudstyr som efter ansøgers normale praksis straks af-

skrives. 

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 pro-

jektet. Udstyret afskrives efter ansøgers normale praksis med den andel som udstyret er anvendt i projek-

tet. 

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  

Kan medtages efter regning, hvis en sådan udelukkende vedrører projektet. Hvis der er tale om en forde-

ling eller beregning angives beregnings- eller fordelingsnøglen. 
 

 

 

 

 
  


