Maj 2020

Frøafgiftsfondens strategi for tilskud i 2018 – 2021
Indledning

Frøafgiftsfonden har fastlagt en fireårig strategi for perioden 2018-2021. Forud for de årlige ansøgningsrunder vil fonden tage stilling til, om der er indsatsområder, der skal justeres og/eller skal særligt fremhæves. I maj 2019 blev der vedtaget et særligt fokusområde, som er tilføjet i strategien.
Fondens bestyrelse har i sin strategi peget på, hvad Frøafgiftsfonden skal bidrage til at fremme. Det er
herefter op til ansøgerne at pege på løsningsmulighederne.
Strategien er udmøntet i en vejledning om ansøgning om tilskud samt i ansøgningsskemaet.
Fondens årlige økonomiske ramme forventes at være i størrelsesordenen 4 mio. kr.

Fondens strategiske mål

Frøafgiftsfondens formål er at styrke udviklingsmulighederne og konkurrenceevnen inden for både konventionel og økologisk produktion af græs- kløver- og havefrø, der produceres i Danmark.

Fondens indsatsområder

Med afsæt i de udviklingsmuligheder og udfordringer, som frøsektoren står over for, har Frøafgiftsfonden
fastlagt sine indsatsområder. Indsatserne understøtter Frøafgiftsfondens formål, samtidig med at der
adresseres forhold af samfundsmæssig interesse og værdi.
Fondens indsatsområder er:
• Forbedring af udbytte, renhed, spireevne, udlægsmetoder, dyrkningssystemer og ensartethed
• Håndtering og kontrol af ukrudt, plantesygdomme og skadedyr samt sikring af adgang til vigtige plantebeskyttelsesmidler
• Optimering af gødskning, vækstregulering og plantebeskyttelse
Særligt fokus:
Frøsektoren står overfor helt afgørende udfordringer som følge af at en række aktivstoffer, som fx diquat
er blevet eller er på vej til at blive forbudt. På den baggrund har fonden et særligt fokus på nye muligheder for at kunne kontrollere især ukrudt i frøavlen.
Fonden kan i særlige tilfælde støtte projekter uden for de tre indsatsområder.
Frøafgiftsfonden prioriterer at fremme Fondens hovedformål og indsatser gennem:
• Tilskud til videnoverførsel og informationsaktioner samt rådgivning
• Tilskud til forskning- og udviklingsaktiviteter
Frøafgiftsfonden vil afveje bevillinger, så fonden både investerer i ny viden og i en opdateret vidensformidling til gavn for hele frøbranchen.
Til brug for bestyrelsens vurdering af projektet, herunder tildelingskriteriet om nye forretningsmuligheder,
skal ansøger i projektansøgninger om nye frøafgrøder forholde sig til frølovgivningen og de kommercielle
aspekter for produktionen i Danmark.

Tildelingskriterier

Frøafgiftsfonden har fastlagt en række tildelingskriterier, som ansøgere skal forholde sig til ansøgningen.
Behov og bredde
- I hvor høj grad matcher projektet et eller flere af indsatsområderne?
- Kan projektets resultater komme brede eller væsentlige dele af frøavlerne til gavn?
Praksisnærhed
- Fører projektet til relevant, anvendelsesorienteret viden indenfor frøavl?
- Er der indtænkt aktiviteter, der sikrer, at resultater formidles hurtigt til frøavlerne?
Nyskabelse og innovationsværdi
- Vil projektet bidrage med ny viden og/eller nye forretningsmuligheder?
- Udnytter projektet allerede eksisterende viden på området?
- Inkluderer projektet samarbejder med relevante partnere?
Kvalitet og faglighed
- Har projektet en høj faglig kvalitet inden for det pågældende formålsområde hhv. forskning og forsøg
samt rådgivning jf. landbrugsstøtteloven
- 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?
Effektpotentialet
- Er sammenhængen mellem projektets aktiviteter, resultater og effekter tydelig?
- Bidrager projektet med en effekt, der vil være målbar?

Effekten af Frøafgiftsfondens investeringer

Fonden lægger vægt på, at de støttede projekter skaber leverancer og resultater, og at de får den forventede effekt for frøavlerne. Alle projektansøgninger skal indeholde en aktivitets-, resultat- og effektmål, og
alle støttemodtagere skal evaluere projektet ved afslutning.
Udover projektevalueringerne kan fonden beslutte at gennemføre kvalitative evalueringer af udvalgte projekter.
Til brug for monitering af fondens effekter har bestyrelsen udvalgt effektmål med tilhørende indikatorer.
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