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Ref.ARES(2009)347563-27/11/2009 
AGRI-2009-63560-02-00-DA 

 

ANSØGNINGSSKEMA FOR 
EU-MEDFINANSIEREDE PROGRAMMER FOR SALGSFREMSTØD1 2 

 
 
1 PROGRAMMETS TITEL 
 
2 FORSLAGSSTILLENDE ORGANISATION(ER) 
 
2.1 Data 

Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, faxnummer, kontaktperson 
Hvis der er mere end én forslagsstillende organisation, skal det angives, hvilken en af dem der 
koordinerer programmet.  
 

2.2 Den/de forslagsstillende organisation(er)s evne til at repræsentere den/de pågældende 
sektor/sektorer 
(Se eventuelt bilag)  

 
2.3 Dokumentation for finansielle midler 

(Se forklarende bemærkninger vedrørende de nødvendige bilag) 
 
3 GENNEMFØRELSESORGAN(ER) 
 (Hvis gennemførelsesorganet endnu ikke er udvalgt, se punkt 3.4) 
 
3.1 Data 

Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, faxnummer, kontaktperson 
Hvis der er udvalgt flere organer, skal det angives, hvilke foranstaltninger der gennemføres af hvilke 
organer. 

 
3.2 Beskrivelse af udbudsproceduren og kriterierne for udvælgelse af det foreslåede organ. 
 Antal indkaldelser af bud og antal modtagne bud 
 
3.3 Dokumentation for organets/organernes faglige kvalifikationer og evne til at 

gennemføre programmet 
Dokumentation for gennemførelsesorganets faglige og finansielle formåen. (Se forklarende 
bemærkninger vedrørende de nødvendige bilag).  

 
3.4  Hvis gennemførelsesorganet ikke er udvalgt endnu: 

Forventet tidsplan og udbudsprocedure for udvælgelsen 

                                                 
1  I henhold til artikel 8, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 501/2008 indsendes programmerne i et 

format, som Kommissionen har fastlagt. De oplysninger, der skal gives i de enkelte punkter, uddybes i de 
forklarende bemærkninger i bilaget. Forordninger af relevans for salgsfremstød (Rådets forordning (EF) nr. 
3/2008 og Kommissionens forordning (EF) nr. 501/2008) og andre oplysninger kan findes på 
http://ec.europa.eu/agriculture/prom/index_en.htm 

 
2  Bemærk, at programmet og den endelige budgetoversigt, som vedlægges den underskrevne kontrakt om 

gennemførelsen af programmet, også skal tage højde for eventuelle ændringer i det program, som 
Kommissionen oprindeligt har godkendt.  
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3.5 Hvis den forslagsstillende organisation beslutter selv at gennemføre en del af 

programmet: 
Betingelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 501/2008 skal være opfyldt. 

 
4 OPLYSNINGER OM PROGRAMMET 
 
4.1 Berørt(e) produkt(er) og sektor(er) 
 
4.2 Programtype: oplysning/salgsfremstød/begge dele 
 
4.3 Ansvarlig(e) medlemsstat(er) 
 Hvis der er mere end én medlemsstat, skal det angives, hvilken en af dem der koordinerer programmet 
 
4.4 Målmedlemsstat(er) – det indre marked 
 Målmarked(er) – tredjelande 
 
4.5 Varighed 

12, 24 eller 36 måneder 
 
4.6 Er der tale om en forlængelse af et tidligere program for den/de forslagsstillende 

organisation/organisationer? 
 
5 BESKRIVELSE AF PROGRAMMET 
 
5.1 Generelle baggrundsoplysninger – markedssituation og efterspørgsel 
 
5.2 Mål 
 
5.3 Programmets strategi 
 
5.4 Målgruppe(r) 
 
5.5 Temaer 
 
5.6 Vigtigste budskaber 
 
5.7 Foranstaltninger 
 Beskrivelse af hver enkelt foranstaltning 

Begrundelse for det foreslåede budget for hver enkelt foranstaltning 
 
6 FORVENTET VIRKNING 
 Angiv og kvantificer så vidt muligt den forventede virkning i form af resultater 
 Angiv, hvordan resultaterne/virkningen måles 
 
7 PROGRAMMETS EU-DIMENSION 
 Beskriv fordelene ved en foranstaltning for EU 
 
 
8 BUDGET 
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 Oversigt pr. målland, foranstaltning og år 
Budgettet skal opstilles i overensstemmelse med den struktur og rækkefølge, der er anvendt i 
beskrivelsen af foranstaltningerne i punkt 5.7. Se forlægget i bilaget. 

 
9 FINANSIERINGSPLAN 
 Opstilles efter forlægget i bilaget. 
 
10 ANDRE RELEVANTE OPLYSNINGER 
 
 
 
 

* * * * * 
 

OBLIGATORISKE BILAG 
 
Bilag 1 En underskrevet erklæring fra den/de forslagsstillende organisation(er) 

om, at den/de påtager sig at finansiere sin/deres andel af udgifterne i hele 
programmets løbetid. 

 
Bilag 2 En underskrevet erklæring fra den/de forslagsstillende organisation(er) 

om, at der ikke modtages nogen anden form for EU-støtte til programmet. 
 
Bilag 3 Oversigt over programdata (vedlagt ansøgningsskemaet), som indsendes 

på et af Kommissionens tre arbejdssprog (DE, EN eller FR)
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FORKLARENDE BEMÆRKNINGER TIL ENKELTE PUNKTER 
I ANSØGNINGSSKEMAET3 

 
 
PUNKT 2 FORSLAGSSTILLENDE ORGANISATION(ER) 
 
2.2 Der skal gives oplysninger om den/de forslagsstillende organisations/organisationers 

evne til at repræsentere den/de pågældende sektor(er) på nationalt plan og/eller på EU-
plan (fx oplysninger om markedsandel og de produkter og/eller regioner, der er tale 
om). 

 
2.3  For hver organisation skal det bekræftes, at den har de nødvendige faglige og 

finansielle midler til at kunne gennemføre foranstaltningerne effektivt. Medlemsstaten 
anmoder om de dokumenter, den finder mest relevante i denne sammenhæng, fx kopi 
af regnskaber og/eller årsrapporter for de seneste tre år. Beskriv de enkelte 
forslagsstillende organisationers erfaringer med at gennemføre tilsvarende nationale 
eller regionale programmer. 

 
 
PUNKT 3 GENNEMFØRELSESORGAN(ER) 
 

Hvis der er udvalgt et gennemførelsesorgan 
 
3.2 Giv en udførlig beskrivelse af, hvordan udbudsproceduren blev gennemført, og anfør, 

hvilke kriterier der lå til grund for udvælgelsen af det/de foreslåede organ(er). Det 
udvalgte organs bud vedlægges ansøgningsskemaet. 
N.B. Gennemførelsesorganet/organerne skal være uafhængige af den/de 
forslagsstillende organisation(er). 

 
3.3 Det skal dokumenteres, at de enkelte gennemførelsesorganer har den nødvendige 

faglige og finansielle formåen til at udføre det pågældende arbejde, herunder de 
nødvendige finansielle midler i forhold til programmets omfang. Er der tale om 
partnerskaber, skal der anføres omfang og type. 

 
Hvis gennemførelsesorganet ikke er udvalgt endnu 

 
3.4 Der vedlægges en foreløbig tidsplan og en beskrivelse af udbudsproceduren for 

udvælgelsen. Under alle omstændigheder skal udvælgelsen finde sted, før kontrakten 
underskrives. Så snart gennemførelsesorganet er udvalgt, skal oplysningerne i 
ansøgningsskemaets punkt 3.2 og 3.3 fremsendes. 

 
Hvis den forslagsstillende organisation beslutter selv at gennemføre en del af 
programmet 

                                                 
3  Disse bemærkninger indeholder en kort forklaring af nogle vigtige punkter i skemaet. Yderligere 

oplysninger kan fås ved henvendelse til medlemsstaternes myndigheder. 
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3.5 Den forslagsstillende organisation kan gennemføre bestemte dele af programmet, hvis 

betingelserne i artikel 13 i Kommissionens forordning (EF) nr. 501/20084 er opfyldt. 
 
 
PUNKT 4 OPLYSNINGER OM PROGRAMMET 
 
4.1 Det fremgår af del A i bilag I og bilag II til forordning (EF) nr. 501/2008, hvilke 

produkter der kan indgå i programmet. Der kan ikke ydes EU-støtte til salgsfremstød 
for mærkevarer. Alle henvisninger til produkternes oprindelse skal være underordnede 
i forhold til hovedbudskabet, om end det dog er tilladt at nævne oprindelsesstedet for 
produkter med betegnelser, der har hjemmel i EU-lovgivningen (BOB, BGB, GTS 
eller økologisk produktion). 

 
4.2 Anfør, om programmet især vedrører oplysning, salgsfremstød eller begge dele. 
 
4.3 Fremlægges et program af flere organisationer i fællesskab i mere end en medlemsstat, 

skal der indhentes tilladelse fra hver medlemsstat for dennes del af programmet. 
 
4.4 Listen over tredjelandsmarkeder, hvor der kan gennemføres programmer, findes i del 

B i bilag II til forordning (EF) nr. 501/2008. Programmer, der vedrører det indre 
marked, må kun gennemføres i EU’s medlemsstater. 

 
4.5 Et program skal mindst vare 12 måneder og må højst vare 36 måneder (24 måneder for 

æg og fjerkræ). Programmet skal inddeles i faser a 12 måneder. 
 
4.6 Hvis forslaget vedrører en forlængelse af et eller flere tidligere programmer, eller hvis 

lignende programmer endnu ikke eller kun netop er afsluttet,  
- angives det/de tidligere program(mer)s navn, varighed og målmarkeder 
- anføres de opnåede resultater, hvis de er kendt på det tidspunkt, programmet 

forelægges.  
I så fald vedlægges rapporter. 

 
 
PUNKT 5 BESKRIVELSE AF PROGRAMMET 
 
Denne del af dokumentet indeholder de nødvendige oplysninger om, hvordan et program for 
salgsfremstød udarbejdes. De repræsentative erhvervsorganisationer får her anvisninger på og 
forslag til, hvordan de udarbejder deres programmer for salgsfremstød. Denne del kan især 
anvendes som metodologisk støtte i forbindelse med udarbejdelsen, planlægningen, 
gennemførelsen og opfølgningen af de programforslag, der sendes til medlemsstaterne og 
siden til Kommissionen. 
 
I nedenstående punkter behandles de centrale spørgsmål, der skal tages i betragtning, på 
grundlag af følgende fem kriterier: 

- Sammenhæng mellem de gennemførte foranstaltninger og forordningens mål 
- Foranstaltninger og anvendte informationskanaler og deres rentabilitet 

                                                 
4  EUT L 147 af 6.6.2008, s. 34. 
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- Programmernes omfang og indhold 
- Foranstaltningernes virkning og effektivitet 
- Komplementaritet mellem medlemsstaternes programmer og de programmer, som 

erhvervsorganisationerne har fremlagt. 
 
For hvert af disse kriterier fremsættes der spørgsmål og forslag til argumenter, der kan 
anvendes som grundlag for at udarbejde et program for salgsfremstød. Spørgsmålene og 
forslagene skal ikke besvares med et "ja" eller et "nej", men skal betragtes som en støtte til at 
udarbejde et program. 
 
5.1 Generelle baggrundsoplysninger – markedssituation og efterspørgsel 

Beskriv baggrunden for forslaget, fx med udgangspunkt i markedssituationen eller 
efterspørgslen efter det/de berørte produkt(er) eller nødvendigheden af at formidle 
oplysninger gennem programmet. Anvend de seneste statistikker. 
 
Der kan fx anføres følgende begrundelser: 

• Faldende forbrug (indre marked og tredjelande) 
• Mulighed for øget forbrug (især tredjelande) 
• Overproduktion + mulighed for øget forbrug 
• Manglende accept af produktet 
• Utilstrækkeligt kendskab fra forbrugernes side. 

 
Derudover skal følgende forhold tages i betragtning: 
 

Kriterium 1 - Sammenhæng mellem de gennemførte foranstaltninger og forordningens mål 
- Hvordan svarer de foreslåede foranstaltninger til forordningens mål (stærke og svage 

sider, muligheder og risici)? 
- Er det klart præciseret, at programmet ikke vedrører salgsfremstød for en bestemt 

mærkevare og ikke er lagt an på at fremme forbruget af produkter på basis af en særlig 
oprindelse? 

- Hvilke strukturelle aspekter er der forbundet med salgsfremstødet for produktet? 
 

Kriterium 3 - Programmernes omfang og indhold 
- Hvordan er der i programmet taget hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende 

for målmarkederne: nærhed, størrelse, restriktioner, konkurrence, eventuel 
produktpositionering. 

 
Kriterium 4 - Foranstaltningernes virkning og effektivitet 

- Således som programmet er udformet, kan målene da nås med hensyn til at 
identificere målgruppernes/mållandenes behov? Hvorfor? 

- Fremlægges der statistikker over udviklingen i efterspørgslen efter/salget/forbruget af 
det pågældende produkt i de lande, som programmet vedrører? 

 
I forbindelse med punkt 5.2 - 5.7 skal der sørges for, at et programs mål, målgrupper, temaer 
og budskaber danner et samlet hele. 
 
5.2  Mål 
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Anfør programmets mål som konkrete kvantificerede mål. Der skelnes eventuelt 
mellem forskellige målgrupper og/eller -markeder. Desuden skal der tages hensyn til 
følgende: 
 

Kriterium 1 - Sammenhæng mellem de gennemførte foranstaltninger og forordningens mål 
- Er programmernes mål forenelige med forordningens mål? 
- Er målene valgt på grundlag af et tidligere program? 
- Er målene tilpasset målgruppernes/mållandenes behov? 
- Opfylder målene SMART-kriterierne? (dvs. at de er specifikke, målbare, anvendelige, 

relevante, tidsbegrænsede) 
• Specifikke: målene skal være entydige 
• Målbare: målene skal kunne nås ved hjælp af indikatorer  
• Anvendelige: målene skal være realistiske  
• Relevante: målene skal svare til de spørgsmål, programmet vedrører 
• Tidsbegrænsede: målene skal kunne nås, inden programmet slutter.  

 
5.3 Programmets strategi 

I forbindelse med forslag, der vedrører det indre marked, skal det sikres, at 
programmets strategi og dets væsentligste foranstaltninger og instrumenter er i 
overensstemmelse med retningslinjerne i forordning (EF) nr. 501/2008. Vær 
opmærksom på følgende i forbindelse med alle forslag: 
 

Kriterium 1 - Sammenhæng mellem de gennemførte foranstaltninger og forordningens mål 
- Indeholder programmet en klar strategi baseret på udfordringerne og målene, 

salgsfremstødets varighed og de finansielle og menneskelige ressourcer?  
 
5.4 Målgruppe(r) 

For programmer, der vedrører det indre marked, findes der i retningslinjerne i bilaget 
til forordning (EF) nr. 501/2008 oplysninger om de målgrupper, der anbefales for de 
forskellige sektorer. Derudover skal følgende forhold tages i betragtning: 
 

Kriterium 1 - Sammenhæng mellem de gennemførte foranstaltninger og forordningens mål 
- Hvordan er programmet tilpasset landene eller de geografiske områder? 
- På hvilket grundlag er målgrupperne blevet udvalgt? 

 
Kriterium 4 - Foranstaltningernes virkning og effektivitet 

- Er målgrupperne/mållandene, som foranstaltningen henvender sig til, tilstrækkeligt 
kvantificeret, før foranstaltningen gennemføres? 

- Er der taget hensyn til lokale sædvaner eller restriktioner? 
- Hvilken position indtager produktet på markedet: førende, udenforstående, 

nytilkommet? 
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5.5/5.6 Temaer og vigtigste budskaber 
Kriterium 1 - Sammenhæng mellem de gennemførte foranstaltninger og forordningens mål 

- Hvilke temaer, budskaber og kanaler anvendes hyppigst?  
- Er det blevet omhyggeligt undersøgt, om den valgte kombination af 

kommunikationskanaler, budskaber og målgrupper/mållande står i det rette forhold til 
målene? Forklar nærmere. 
 
Hvis der henvises til de sundhedsmæssige og ernæringsmæssige virkninger af at 
indtage produkterne, skal det videnskabelige grundlag anføres. Alle henvisninger skal 
være i overensstemmelse med både medlemsstaternes og EU's lovgivning på dette 
område. For programmer, der vedrører det indre marked, skal materiale, som 
indeholder sundhedsmæssige påstande, godkendes af de nationale myndigheder.  
 
Hvis der henvises til produktets oprindelsesland eller -region, skal henvisningen være 
underordnet hovedbudskabet, der fremhæver produktets kendetegn og kvalitet. 

 
 For programmer i tredjelande skal den forslagsstillende organisation bekræfte, at de 

budskaber, der formidles til forbrugerne og andre målgrupper, er i overensstemmelse 
med mållandenes lovgivning. 

 
5.7 Foranstaltninger 

Det skal bemærkes, at der ved "program" forstås en sammenhængende række 
foranstaltninger (dvs. mere end en enkelt foranstaltning). Giv tilstrækkeligt mange 
oplysninger om foranstaltningerne og de instrumenter, der vil blive benyttet til at 
gennemføre dem, herunder antal, omfang og enhedsomkostninger, som begrundelse 
for det foreslåede budget. Foranstaltningerne skal være i overensstemmelse med 
forordningens mål. 

 
Alle foranstaltninger i programmet skal være ledsaget af en klar beskrivelse af de 
forskellige udgifters sammensætning. Eksempel: 
 
Foranstaltning X, "Deltagelse i udstillingen AAA" 
Leje af lokaler EUR/m² Udgifter i alt 
Etablering af stand EUR/m² Udgifter i alt 
Medarbejdere på stand EUR/person/dag Udgifter i alt 
Andre udgifter (måltider, transport m.v. 
specificeres) 

EUR/deltager Udgifter i alt 

… … … 
 

Forventes der gennemført et stort antal ensartede foranstaltninger (fx salgssteder), er 
det tilstrækkeligt at beskrive udgiftsstrukturen for en af disse foranstaltninger. 
 
Foranstaltningerne skal være udformet således, at målene kan nås med de temaer, der 
behandles, og de budskaber, der skal formidles. De skal være i overensstemmelse med 
artikel 2 i forordning (EF) nr. 3/2008 og retningslinjerne i bilag I til forordning (EF) 
nr. 501/2008. 
Bemærk, at alle henvisninger til produktets oprindelse (oprindelsesland eller –region) 
skal være underordnet kampagnens hovedbudskab (kendetegn og kvalitet). 
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Forslaget skal vedlægges en foreløbig tidsplan for gennemførelsen af de forskellige 
foranstaltninger. Det anføres, hvor aktiviteterne gennemføres (by eller i 
undtagelsestilfælde region, fx er "USA" ikke præcist nok). Hvis forslaget vedrører 
foranstaltninger i medierne, vedlægges en foreløbig medieplan. 
 
Beskrivelsen af foranstaltningerne skal følge samme struktur (overskrifter/kategorier) 
og rækkefølge (nummerering) som i budgetoversigten (se nedenstående punkt 8). I 
forslagene skal der også tages hensyn til følgende: 
 

Kriterium 2 - Foranstaltninger og anvendte informationskanaler og deres rentabilitet 
- Hvilke foranstaltninger er de mest effektive med hensyn til oplysning og salgsfremstød 

i den pågældende sektor? 
- Giver programmet tilstrækkeligt med oplysninger om de udvalgte foranstaltninger?  
 

Kriterium 3 - Programmernes omfang og indhold 
- På hvilket grundlag er foranstaltningerne udvalgt for at reducere udgifterne til et 

minimum og udnytte deres virkning mest muligt? 
- Er de foranstaltninger, der er rettet mod de forskellige målgrupper/mållande, udformet 

under hensyntagen til de enkelte målgruppers/mållandes særlige kendetegn? 
- Foreligger der skøn over udgifterne til foranstaltningerne i forhold til den forventede 

virkning på de udvalgte målgrupper/mållande? 
 
Kriterium 4 - Foranstaltningernes virkning og effektivitet 

- Danner den markedssituation/undersøgelse, som dette forslag er baseret på, et solidt 
grundlag for at evaluere målene efter SMART-kriterierne? 

- Foreligger der statistikker til evaluering af efterspørgslen efter/salget/forbruget af det 
pågældende produkt i de lande, som programmet vedrører? 

- På grundlag af hvilke forhold kan det bekræftes, at programmet er effektivt? 
 
 
PUNKT 6 FORVENTET VIRKNING/EVALUERING 

 
Angiv, hvilken virkning programmet forventes at få på udviklingen i efterspørgslen 
efter og kendskabet til produktet og/eller produktets image og/eller alle andre aspekter 
i relation til målene. Kvantificer så vidt muligt de forventede resultater af 
programmets gennemførelse (SMART-metoden, jf. punkt 5.2). 
 
 
Vedlæg en kort beskrivelse af den/de metoder, der hvert år bruges til at måle 
virkningen. Giv så vidt muligt også en kvantitativ evaluering: Angiv, hvornår 
evalueringen finder sted. Når hver fase er slut? Når programmet er slut?  
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PUNKT 7 PROGRAMMETS EU-DIMENSION 
 
Beskriv de eventuelle fordele ved programmet for EU som begrundelse for EU-
medfinansiering.  
 

- Hvad er programmets EU-dimension med hensyn til udbredelse af europæiske 
standarder, synergi mellem flere medlemsstaters organisationer og myndigheder, 
fremme af europæiske produkters image på de internationale markeder, europæiske 
fødevarers kvalitet og sikkerhed, udvidelse af kendskabet til europæiske produkter i 
offentligheden og erhvervslivet, udbredelse af europæiske spisevaner og europæisk 
madkultur m.m.?  
 
 

PUNKT 8 BUDGET 
 

Budgettet skal opstilles som en oversigt over alle planlagte foranstaltninger i 
programmet med angivelse af årlige og samlede udgifter. Udgifterne skal opdeles efter 
foranstaltning, år og målland. Udgifterne til foranstaltningerne må ikke overstige de 
normale markedspriser. Hvis et program vedrører flere lande og/eller forslagsstillende 
organisationer, skal der fremlægges et koordineret budget for hele programmet. 
 
Er enkelte af foranstaltningerne identiske eller næsten identiske, vedlægges en tydelig, 
struktureret og detaljeret budgetoversigt over de elementer, der indgår i en typisk 
foranstaltning. 
 
Budgettet (i euro) skal udarbejdes efter samme struktur (overskrifter/kategorier) og 
rækkefølge (nummerering) som listen over foranstaltninger, jf. punkt 5.7.  
 
De enkelte gennemførelsesorganers honorarer oplyses separat. 
 
Hvis gennemførelsesorganets/organernes honorarer er et fast beløb, må de højst 
udgøre 13 % af de faktiske udgifter til foranstaltningernes gennemførelse, hvis der er 
tale om programmer fremlagt af en enkelt medlemsstat, og 15 %, hvis programmerne 
er foreslået af flere medlemsstater. Faktureres gennemførelsesorganets/organernes 
honorarer på grundlag af faktisk udført arbejde, skal forslaget indeholde et overslag 
over det nødvendige antal timer til at udføre det pågældende arbejde samt enhedspris. 
 
Det er vigtigt at være særligt opmærksom på udgifter, der ikke kan medfinansieres af 
EU (jf. standardkontraktens bilag III). 
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Budgetoversigter i euro 
 

Oversigterne kan tilpasses programmet, de forskellige foranstaltninger og den 
budgetmæssige fordeling, som de(n) berørte medlemsstat(er) finder nødvendig. 

 
FORANSTALTNINGER 

(for hvert målland) 
1. ÅR 2. ÅR 3. ÅR I ALT 

Foranstaltning 1*     
Foranstaltning 2*     
Foranstaltning N* 
 

    

Foranstaltningerne i alt (1)     
Udgifter til garantierklæring for 
korrekt opfyldelse af kontrakten 

    

Honorar til gennemførelsesorganet 
(højst 13/15 % af (1), kontraktens 
bilag III, punkt B.1.2) 

    

Måling af foranstaltningernes 
resultater (højst 3 % af (1), 
kontraktens bilag III, punkt C.5) 

    

Samlede direkte udgifter til 
programmet (2)

    

Generelle omkostninger (højst [3-
5 % indre marked] [4/-6 % 
tredjelande] af (2), kontraktens bilag 
III, punkt A.2) 

    

PROGRAMMET I ALT     
 

* Herunder honorarer, der faktureres på grundlag af timesats (kontraktens bilag III, punkt 
B.1.1). 
 
Gennemføres en del af programmet af den forslagsstillende organisation, skal de 
tilsvarende udgifter anføres således: 
  

FORANSTALTNINGER 
(for hvert målland) 

1. ÅR 2. ÅR 3. ÅR I ALT 

Foranstaltning 1*     
Foranstaltning 2*     
Foranstaltning N* 
 

    

Foranstaltninger i alt     
Programmet i alt     
Procentdel, der finansieres af den 
forslagsstillende organisation 

    

 
Der skal tages hensyn til følgende: 
 

Kriterium 1 - Sammenhæng mellem de gennemførte foranstaltninger og forordningens mål 
- Er budgettet opdelt efter år og efter land?  
- Er udgifterne anført for hver enkelt foranstaltning? 
- Er hver enkelt foranstaltnings enhedspriser kontrolleret? 
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- Ville dette program for oplysning og salgsfremstød være blevet gennemført uden EU-
finansiering? I bekræftende fald, hvorfor? Hvordan? 

- Tilfører EU-medfinansieringen programmet nogen merværdi? Hvordan? Hvorfor? 
 
 
PUNKT 9 FINANSIERINGSPLAN 
 

EU’s finansielle bidrag må ikke overstige 50 % af de faktiske årlige udgifter til 
programmerne. Den forslagsstillende organisation skal bidrage til finansieringen af 
programmet med mindst 20 % af de faktiske programudgifter, mens resten af 
finansieringen påhviler den pågældende medlemsstat. Medlemsstatens 
finansieringsandel kan variere mellem 0 og 30 %, men selv hvis medlemsstaten ikke 
er med til at finansiere programmet, skal den godkende og forelægge det for 
Kommissionen. Erhvervsorganisationens/erhvervsorganisationernes og 
medlemsstatens/medlemsstaternes finansieringsbidrag kan hidrøre fra skatteindtægter 
eller obligatoriske bidrag. 
 
Det EU-bidrag, der er nævnt i første afsnit, er på 60 % i forbindelse med udgifter til 
salgsfremstød for frugt og grøntsager, der specifikt tager sigte på skolebørn i EU. EU 
finansierer også 60 % af udgifterne til foranstaltninger, der gennemføres i EU, og som 
vedrører oplysning om ansvarlige drikkevaner og skader forårsaget af sundhedsfarligt 
alkoholforbrug. 
 
Er der tale om et program, som fremlægges i fællesskab af flere 
erhvervsorganisationer og medlemsstater, skal de respektive finansielle bidrag være 
entydigt fastlagt, før programmet fremlægges for Kommissionen. 
 

 
FINANSIELT BIDRAG 1. ÅR 2. ÅR 3. ÅR I ALT 

EUR % EUR % EUR % EUR % 
EU 
 
(højst 50 eller 60 %) 
 

        

Medlemsstat 
 

        

Forslagsstillende 
organisation 
 
(mindst 20 %) 

        

I ALT  100  100  100  100 
 
PUNKT 10 ANDRE RELEVANTE OPLYSNINGER 

 
Under dette punkt kan eventuelle andre oplysninger, som medlemsstaten har anmodet 
om, eller som den forslagsstillende organisation anser for at være relevante, anføres. 
 
http://ec.europa.eu/agriculture/prom/index_en.htm 



BILAG 3 
 

OVERSIGT OVER PROGRAMDATA 
 

(UDFYLDES PÅ ET AF EUROPA-KOMMISSIONENS OFFICIELLE ARBEJDSSPROG, EN, FR ELLER DE). 
 
I. PROGRAMDATA: 
 
Medlemsstat(er):     
 
Programmets titel:    
 
Ansvarligt/ansvarlige organ(er):    
 
Forslagsstillende organisation(er):   
 
Gennemførelsesorgan(er):   
 
Foranstaltning:    oplysning/salgsfremstød/begge dele  
 
Produkt(er):   
 
Berørt(e) medlemsstat(er):    
 
Varighed:       
 
Budget i alt:      
 
Forslag modtaget den:     
 
 
II. PROGRAMBESKRIVELSE: 
 
Mål:   1. 
 
  2.  
  … 

Strategi:  (højst ½ side) 
 

 

 

 
 
Målgrupper: 1. 
 
  2.  
 
  … 
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Temaer:  1. 
 
  2.  
 
  … 
Berørte aspekter5:     kvalitet 

fødevaresikkerhed 
særlige produktionsmetoder 
ernæringsmæssige aspekter 
sundhedsmæssige aspekter 
mærkning 
dyrevelfærd 
miljøhensyn 
EU-produkters image 
EU-systemerne BOB/BGB/GTS 
økologiske produkter 
grafiske symboler for fjernområder 
vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse 
eller beskyttet geografisk betegnelse, vine 
med angivelse af druesort - spiritus med 
beskyttet geografisk betegnelse 
 

 
Budskaber: 

 
1. 
 

  2. 
 
  … 

Foranstaltninger opdelt efter land, herunder omfang/mængde og foreløbig tidsplan: 
 
1.  
 
2.  
 

… 

Forventet virkning og evalueringsmetode(r): 
 

                                                 
5 Det ikke gældende overstreges. 
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III. BUDGET 

- BUDGETOVERSIGT: EUR 

FORANSTALTNING År I År II År III I ALT 

1.      
2.      
3.     
      
     
I ALT     

 

 

 FINANSIERINGSPLAN I EURO: 
 
MEDFINAN-
SIERING 
 

År I % År II % År III % I ALT % 

EU 
 
MEDLEMSSTAT 
 
FORSLAGSSTILLER 
 

       50 
 

20 
 

30 

I ALT 
 

 100  100  100  100 
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EVALUERING AF PROGRAMMER FOR SALGSFREMSTØD 

 
 
Formålet med dette bilag er at give en referenceramme for og anvisninger på, hvordan 
man udarbejder efterfølgende evalueringer af programmer for salgsfremstød. Målet er at 
få pålidelige oplysninger om alle eller nogle af følgende spørgsmål både under og efter 
gennemførelsen af programmet: 
- Er programmet og dets foranstaltninger relevante, sammenhængende, effektive, 

merværdiskabende og gennemførlige? 
- Er følgende krav til programmet og dets foranstaltninger opfyldt?  

 Er målene nået, eller er der opnået uventede resultater? 

 Har forvaltningen været effektiv med en god omkostningseffektivitet? 

 Har de haft den forventede virkning, og holder denne virkning sig? 

 Har de været det bedste middel til at nå målene, og bør de videreføres? I 
bekræftende fald, bør videreførelsen da ske i samme form eller på anden måde? 

- Hvilke programmål er stadig relevante for fremtiden? 
 
De centrale spørgsmål, der skal tages i betragtning, behandles på grundlag af følgende 

fem kriterier: 
- Sammenhæng mellem de gennemførte foranstaltninger og forordningens mål 
- Foranstaltninger og anvendte informationskanaler og deres rentabilitet 
- Programmernes omfang og indhold 
- Foranstaltningernes virkning og effektivitet 
- Komplementaritet mellem medlemsstaternes programmer og de programmer, som 

erhvervsorganisationerne har fremlagt. 
 
For hvert af disse kriterier fremsættes der spørgsmål og forslag til argumenter, der kan 
anvendes som grundlag for at evaluere et program for salgsfremstød. Disse spørgsmål 
skal betragtes som en støtte til at evaluere et program for salgsfremstød. 
 
Dette bilag henvender sig især til de evalueringsfirmaer, som erhvervsorganisationerne 
vil kontakte i forbindelse med, at der skal anvendes 3 % af det årlige budget til 
evaluering af programmer for salgsfremstød. Evalueringens rolle bør defineres præcist og 
adskilles skarpt fra andre funktioner som forvaltning, opfølgning og kontrol. 
 
 
5.1 Generelt 
 
Kriterium 1 - Sammenhæng mellem de gennemførte foranstaltninger og forordningens 
mål 

- Er målene og foranstaltningerne under gennemførelsen af programmet blevet 
ændret i forhold til den oprindelige plan. I bekræftende fald, på hvilket grundlag 
er målene eller foranstaltningerne blevet tilpasset eller ændret under 
gennemførelsen af programmet?  
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Kriterium 2 - Foranstaltninger og anvendte informationskanaler og deres rentabilitet 
- Er der iværksat andre initiativer, som ikke medfinansieres, for at fremme det 

pågældende produkt? 
- Overvåges programmerne ordentligt?  
- Foreligger der eller er der fremsendt statusrapporter? 
- Foreligger der eksterne evalueringsrapporter? 
- Har de medfinansierede kampagner medvirket til at øge og forbedre forbrugernes 

kendskab til det pågældende produkt? Hvorfor/hvorfor ikke? 
 

Kriterium 4 - Foranstaltningernes virkning og effektivitet 
- Har de medfinansierede kampagner medvirket til at forbedre det pågældende 

produkts image? Spørgeskemaer til offentligheden, antal gange webstedet er 
blevet kontaktet, besøgt, stillet spørgsmål. 

 
Kriterium 5 - Komplementaritet mellem medlemsstaternes programmer og de 
programmer, som erhvervsorganisationerne har fremlagt 

- Ville programmerne have været anderledes uden medfinansiering med hensyn til 
budskaber, anvendte kanaler, målgrupper eller mål? 

- Ville programmernes budget have været mere begrænset uden EU-
medfinansieringen? 

- Har de EU-medfinansierede programmer været med til, at der er blevet udviklet 
andre programmer uden EU-medfinansiering? 

- Har de EU-medfinansierede programmer fremmet samarbejdet på EU-plan? 
Hvordan? Hvorfor? 

 
5.2 Mål 
Kriterium 3 - Programmernes omfang og indhold 

- I hvilket omfang har målene kunnet nås med de foranstaltninger, som er blevet 
gennemført? 

 
5.3 Programmets strategi 
Kriterium 1 - Sammenhæng mellem de gennemførte foranstaltninger og forordningens 
mål 

- Redegør for, hvorfor programmets strategi i enhver henseende har været en 
succes eller også ikke har været en succes. 
Indgår programmet i en særlig national eller regional strategi for salgsfremstød 
for de pågældende produkter eller den pågældende sektor?  

 
5.4 Målgruppe(r) 
Kriterium 3 - Programmernes omfang og indhold 

- Har man fået fat i målgruppen/grupperne? Hvorfor/hvorfor ikke? 

- Stemmer gruppernes bidrag overens med det, der kan forventes for denne 
kampagnetype? 

- Har resultaterne været tilstrækkelige til effektivt at nå målgrupperne? 
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5.5 + 5.6 Temaer og vigtigste budskaber 
Kriterium 1 - Sammenhæng mellem de gennemførte foranstaltninger og forordningens 
mål 

- Har der været afvigelser inden for temaer, kanaler, budskaber eller målgrupper?  
 
5.7 Foranstaltninger 
Kriterium 2 - Foranstaltninger og anvendte informationskanaler og deres rentabilitet 

- Har beregningerne holdt? 
- Er forholdet mellem udgifterne til foranstaltningerne og deres virkning på 

målgrupperne i overensstemmelse med det oprindelige sammenligningsgrundlag? 
- Hvilke foranstaltninger har været de mest effektive med hensyn til oplysning om 

og salgsfremstød for det pågældende produkt/den pågældende sektor? 
 
6. Virkning  
Kriterium 2 - Foranstaltninger og anvendte informationskanaler og deres rentabilitet 

- Hvilke konklusioner kan der drages, når man ser på udgifterne til 
foranstaltningerne, og hvor effektive de har været? 

 

Kriterium 4 - Foranstaltningernes virkning og effektivitet 
- Mål, hvor effektivt programmet har været, ved hjælp af følgende indikatorer 
 

Overvågningsindikatorer, fx: 
Udviklingen i antallet af prøvesmagninger 
Udviklingen i antallet af erhvervsfolk, der har fået tilsendt mails 
 

Resultatindikatorer, fx: 
Udviklingen i antallet af erhvervsfolk, der har deltaget i 

prøvesmagninger 
Udviklingen i antallet af erhvervsfolk, der har deltaget i 

prøvesmagninger, og som har kontaktet 
producentorganisationen/producenterne 

Udviklingen i antallet af artikler, der er offentliggjort i pressen i den 
første måned efter en PR-kampagne 

Udviklingen i salget i de første måneder efter kampagnen. 
 

Virkningsindikatorer, fx: 

Udviklingen i salget i regionen i løbet af det første år efter de 
salgsfremmende foranstaltninger 

Udviklingen i forbruget af produktet i landet 
 
Udviklingen i gennemsnitsomkostningerne pr. produkt, der er 

eksporteret til det land, hvor foranstaltningerne har fundet sted 
 
Udviklingen i europæiske kvalitetsprodukters image 
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Disse indikatorer skal afhængigt af de enkelte tilfælde ses i sammenhæng med 
relevante statistikker, spørgeskemaer (før, under og efter programmets afslutning) 
m.v. 

- Definer succeskriterierne ved at sammenholde den forventede virkning med den 
opnåede virkning på grundlag af resultatindikatorer og virkningsindikatorer.  

- Planlægges det at fremlægge et nyt program, anfør da forudsætningerne for 
succes og de risici, der er forbundet hermed. 

 
7. Programmets EU-dimension 

- Hvilken merværdi er der opnået, når man ser på programmets EU-dimension? 
Hvordan kan denne merværdi identificeres? 

 
8. Budget 

Kriterium 2 - Foranstaltninger og anvendte informationskanaler og deres rentabilitet 
- Står programmets omkostninger og resultater i rimeligt forhold til hinanden? 
- Er budgetmidlerne blevet brugt som planlagt?  
- Er der sket budgetoverførsler mellem forskellige programmoduler under 

programmets gennemførelse? Hvorfor? 
 

Kriterium 3 - Programmernes omfang og indhold 
- Var budgettet stort nok til, at programmet kunne blive ordentligt gennemført? 

 - Var budgettet stort nok i forhold til de geografiske mål og varigheden? 
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Oplysninger, som de nationale myndigheder skal give 
 
 

Rådets forordning (EF) nr. 3/2008 indeholder bestemmelser om en overordnet, 
sammenhængende politik for oplysningskampagner og salgsfremstød for 
landbrugsprodukter. Ifølge forordningens betragtning 4 er målet med denne politik bl.a. 
at supplere og med fordel at understøtte medlemsstaternes tiltag. 

Derfor skal de repræsentative erhvervsorganisationer vedlægge deres forslag til 
programmer for oplysningskampagner og salgsfremstød et dokument, hvori alle de 
foranstaltninger, som skal gennemføres af de forskellige institutioner i medlemsstaterne, 
er anført. 

De nationale myndigheder skal give følgende oplysninger i dette dokument: 

Er der iværksat andre initiativer, som ikke er medfinansieret, for at fremme det 
pågældende produkt? Drejer det sig i givet fald om nationale, regionale eller private 
initiativer? Hvad går de ud på? 

Identificeres der synergier mellem de medfinansierede programmer, før de godkendes? 

Er der forslag til, hvordan synergierne mellem programmerne kan maksimeres? 

Er der fordele eller ulemper forbundet med disse synergier? 

Har medlemsstaterne opstillet og iværksat en særlig strategi for at fremme det 
pågældende produkt? I bekræftende fald hvilken? I modsat fald, hvorfor ikke?  

Har medlemsstaterne opstillet en fremstødsstrategi, som det pågældende program indgår 
i?  


