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Opslag vedr. særlig ansøgningsrunde for 2020 med fokus på to
områder
Griseproduktionens bæredygtighed og markedsbetydningen heraf
Forskning i og udvikling af klimavenlig foderproduktion
Svineafgiftsfondens bestyrelse har besluttet at gennemføre en særlig ansøgningsrunde for 2020 med
fokus på to områder:
•
•

Belyse og styrke griseproduktionens bæredygtighed og markedsbetydningen heraf. Den samlede
økonomiske ramme for ansøgningsrunden er ca. 3 mio. kr.
Forske i og udvikle klimavenlig foderproduktion. Den samlede økonomiske ramme for
ansøgningsrunden er 2 mio. kr.

Særligt om griseproduktionens bæredygtighed og markedsbetydningen heraf
Bestyrelsen for Svineafgiftsfonden vil prioritere projekter, der medvirker til at belyse og styrke
bæredygtighed i griseproduktionen, herunder ved at undersøge forbrugernes syn på grisekød og
markedsbetydningen af en klima- og miljømæssigt bæredygtig produktion. Dette kan vedrøre såvel
danske som internationale forhold.
Særligt om forskning i og udvikling af klimavenlig foderproduktion
Der kan ansøges om forsøg vedrørende fordøjelse hos svin med henblik på at kunne forske i og udvikle
foderblandinger med positive klimaeffekter og skabe grundlag for kommercialisering af mere klimavenligt
foder.
Ansøger skal være opmærksom på følgende forhold:
•

•
•
•
•

Der lægges ved prioriteringen af ansøgningerne vægt på de seks tildelingskriterier samt øvrige
forhold, som fremgår af fondens strategi for 2018-2021, som er offentliggjort på fondens
hjemmeside. Hvor det er relevant, lægges der særlig vægt på, at relevante kompetencer på tværs af
sektoren inddrages.
Tilskuddet kan søges til aktiviteter, som gennemføres i 2020.
Fonden tildeler midler på baggrund af landbrugsstøtteloven, bekendtgørelser udstedt i medfør heraf
samt EU’s statsstøtteregler.
Der skal i lighed med sædvanlig praksis ske en afrapportering til fonden for anvendelsen af tilskuddet
i form af et revisorpåtegnet regnskab samt faglig afrapportering om de gennemførte aktiviteter.
Der henvises i øvrigt til den generelle vejledning om tilskud, som ligger på fondens hjemmeside.

Ansøgningsfrist- og form:
Fristen for indsendelse af ansøgning er tirsdag den 7. januar 2020 kl. 12. Ansøgningsskemaet udfyldes og
sendes til svineafgiftsfonden@svineafgiftsfonden.dk i henhold til materialet, der findes på fondens
hjemmeside. Ansøgningerne vil blive behandlet af bestyrelsen medio januar 2020.

Side 1 af 1

