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National Afsætning
Fondens opslag for tilskud i 2020
1. Om puljen

Udover fondens ordinære pulje, er der under Miljø- og Fødevareministeriet afsat yderligere midler til at
understøtte og videreudvikle en fortsat markedsbaseret udvikling af økologien i Danmark.
I Økologiaftale 2019 - 2021 er der afsat 60 mio. kr., som er udmøntet i række puljer, herunder en pulje for
fremme af afsætningen af økologi i Danmark på i alt 28 mio. kr.
•
•
•

14 mio. kr. - rammen for ansøgningsrunde i 2019 til gennemførelse af projekter i 2020
9 mio. kr. - rammen for ansøgningsrunden i 2020 til gennemførelse af projekter i 2021
5 mio. kr. - rammen for ansøgningsrunden i 2021 til gennemførelse af projekter i 2022

2. Puljens indsatsområder

Det danske hjemmemarked har fortsat stor betydning for afsætningen af økologiske fødevarer. For at
fremme og fastholde den nationale økologiske afsætning er der afsat midler til fortsat at styrke den.
Der er tale om en bred indsats, hvor der kan eksempelvis søges om tilskud til:
• Generisk afsætningsfremme. Aktiviteter som understøtter afsætningen af økologiske fødevarer fx formidling af viden om økologi til forbrugere, afsætningskampagne for økologisk svinekød og events.
• En fælles indsats for en gruppe af virksomheder fx 10 virksomheders deltagelse på en fødevaremesse i Danmark.
• En enkelt virksomhed tager selv initiativ til en indsats, som skal fremme afsætningen af virksomhedens økologiske sortiment.
• Omstilling til økologi i private og offentlige køkkener fx informationsaktiviteter, som bredt støtter omstilling og bistand til omstilling af konkrete køkkener.
• Rådgivning om produktudvikling til mindre fødevarevirksomheder.
• Omlægningstjek til private professionelle spisesteder.
Puljen for National Afsætningsfremme favner også projekter målrettet afsætning af lokalt producerede
økologiske fødevarer.
Der gives ikke tilskud til at fremme afsætningen af fisk og fiskeriprodukter.

Virksomheder, som både har økologiske og konventionelle produkter i sortimentet, kan alene deltage
med deres økologiske sortiment. For eksempel kan rådgivning om produktudvikling alene vedrøre de
økologiske produkter. Ved deltagelse på fødevaremesser kan der alene ske en promovering og salg af
virksomhedens økologiske produkter.
Tilbud om deltagelse på en fællesstand på en fødevaremesse, omlægningstjek til professionelle spisesteder, rådgivning om produktudvikling mm skal udbredes bredt over for relevante virksomheder. Deltagelse
må ikke være betinget af medlemskab af en organisation, forening o.l. Konkurrerende virksomheder må
ikke udelukkes.
Logo og kommunikation af støttede projekter
Fonden opfordrer til, at det af annoncering, invitationer til virksomheder, plancher og skilte, omtaler i pressen o.l. fremgår, at aktiviteter er støttet af Fonden for økologisk landbrug.
Fondens logo kan down loades fra hjemmesiden.
2.1 Særligt for tilskud til en fælles indsats for en gruppe af virksomheder
Virksomheder, som både har økologiske og konventionelle produkter i sortimentet, kan alene deltage
med deres økologiske sortiment.
Ved gennemførelse af eksportfremmeaktiviteter for en gruppe af virksomheder kan fondens tilskud udgøre op til 85 pct. af de tilskudsberettigede, fælles projektudgifter. Med hensyn til virksomhedernes egenbetaling er der mulighed for en differentieret betaling for de deltagende virksomheder.
Virksomhedernes individuelle udgifter fx tidsforbrug ikke er tilskudsberettigede og kan ikke indgå i egenbetalingen.
Virksomhedsgruppen skal bestå af mindst fem danske virksomheder. Virksomhederne skal aktivt deltage
i fremstødet.
Projektejer skal udarbejde en oversigt over de deltagende virksomheder med oplysning om cvr-nummer,
økologisk autorisationsnummer samt kontaktoplysninger.
Hvis færre deltagende virksomheder end budgetteret, kan fondens tilskud blive reduceret på baggrund af
en rimelighedsbetragtning set i forhold til de samlede udgifter.
Det er projektejers ansvar at sikre, at deltagende virksomheder er tilskudsberettigede. Forud for afrapportering til fonden skal virksomhedernes egenbetaling være faktureret og betalt.
2.2 Særligt for tilskud til en virksomhed
Når en virksomhed søger om tilskud til en indsats, som skal fremme virksomhedens egen afsætning, kan
der ikke søges om tilskud til dækning af timer hos ejer og egne medarbejdere. Derudover ingen dækning
af overhead.

3. Om projekter som er målrettet konkrete virksomheder

Tilskud til projekter med specifikt virksomhedsophæng, hvor virksomheder opnår en konkret fordel, vil
blive ydet efter reglerne om de minimis-støtte, jf. Kommissionens forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde på
de minimis-støtte.
Ifølge forordningen må den samlede de minimis-støtte ydet til en enkelt virksomhed ikke overstige
200.000 euro over en periode på tre regnskabsår.
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De virksomheder, som under et bevilget projekt deltager i en afsætningsaktivitet fx en messestand får en
direkte fordel af fondens tilskud og betragtes således som de egentlige tilskudsmodtagere.
Projektejer har ansvaret for at oplyse de enkelte virksomheder om værdien af den fordel, de opnår. Projektejer skal samtidig skriftligt oplyse virksomhederne om, at tilskuddet er ydet som de minimis støtte under ovennævnte forordning. Projektejer skal derudover sørge for, at virksomhederne erklærer sig om hidtidig modtaget de minimis tilskud, hvorved projektejer kan kontrollere, at virksomheden kan deltage i overensstemmelse med Kommissionens forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af
artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde på de minimis-støtte.
Fondens de minimis erklæring kan tilgås på fondens hjemmeside sammen med det øvrige ansøgningsmateriale. I erklæringen findes mere information om de minimis-reglerne.
I beregningen af værdien af fx deltagelse på en fødevaremesse skal alle udgifter indgå. Eksempel på
fastlæggelse af værdien: Med et samlet tilskud fra fonden på 1 mio. kr., 10 deltagende virksomheder på
en fødevaremesse og med en forudsætning om samme standstørrelse o.l. bliver værdien af de mini-mis
tilskuddet 100.000 kr. pr virksomhed.

4. Effektvurdering

Deltagende virksomheder kan efterfølgende blive bedt om at deltage i undersøgelse af effekten af at yde
tilskud til at fremme den økologiske afsætning i Danmark. Projektejer skal oplyse virksomhederne herom.

5. Tildelingskriterier

Fonden har fastlagt en række tildelingskriterier, som anvendes til vurdering og prioritering af ansøgninger.
Behov og bredde
- I hvor høj grad matcher projektet puljens formål?
- Hvad er relevansen mht. marked og målgruppe?
- Indsatsens bredde, fx hvor mange virksomheder der får gavn af projektet?
- Er der indtænkt aktiviteter, der sikrer, at viden formidles hurtigt til målgruppen?
Nyskabelse
- Vil projektet bidrage med ny viden, kontakter, forretningsmuligheder el.lign.?
- Udnytter projektet allerede eksisterende viden på området?
Kvalitet og faglighed
- Har projektet en høj faglig kvalitet?
- Har projektteamet tilstrækkelige kompetencer på området?
Økonomisk effektivitet og gennemførelse
- Kan projektets mål nås med de angivne aktiviteter?
- Er sparsommelighedskriteriet iagttaget?
- Er projektet tilskudsfølsomt i forhold til andre finansieringskilder?
- Er der egenfinansiering fra virksomheder, som får direkte gavn af projektet?
Effektpotentialet
- Er sammenhængen mellem projektets aktiviteter, leverancer effekter tydelig?
- Bidrager projektet med en effekt, der vil være målbar?
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6. Forhold som ansøger skal være opmærksom på

Placeringen af særpuljen under Fonden for økologisk landbrug betyder, at projekter skal gennemføres i
henhold til lovgrundlaget for fonden, samt at det er fondens bestyrelse, som vurderer og prioriterer mellem de indsendte ansøgninger.
Der henvises derfor til fondens generelle vejledning om tilskud og vejledning om revision. Begge vejledningerne er tilgængelige på fondens hjemmeside.
I vejledning om tilskud findes blandt andet information om muligheder for projektændringer og om den
efterfølgende afrapportering til fonden. Der gøres opmærksom på det særlige forhold for fondens bevillingsperiode, jf. afsnittet herom.
I vejledningen om revision gøres der opmærksom på de særlige krav, der gælder ved modtagelse af offentlige tilskud.

7. Ansøgningsform

Ansøgere skal anvende ansøgningsskemaet for særpuljen, som ligeledes kan tilgås på fondens hjemmeside: https://oekologifonden.dk/saadan-soeger-du/saerpuljer-2020/national-afsaetning

8. Foretræde for fondens bestyrelse

Fonden tilbyder alle ansøgerne til National Afsætning 2020 foretræde for bestyrelsen.
Foretræde giver ansøgere mulighed for en kort præsentation, hvorefter bestyrelsen kan stille uddybende
spørgsmål til projektet.
Foretræde afvikles i forbindelse med bestyrelsens bevillingsmøde den 13. november 2019. Mødet forventes afholdt i mødelokale hos Landbrug & Fødevarer, Axelborg, København. Der vil være mulighed for at
deltage via fx skype.
Der vil være en stram tidsplan med ca. 10 minutter pr. projekt. Ansøgere med flere ansøgninger må forvente at få mindre tid samlet set.
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