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    MUDP står for Miljøteknologisk Udviklings- og 

Demonstrationsprogram 

 

 MUDP er nu fastlagt ved lov. Loven er trådt i kraft den 15. februar 

2015. 

 

 Det nye er bl.a.: 

 - En selvstændig bestyrelse 

  - Bestyrelsen udarbejder en 4-årig strategi og handlingsplaner 

 - Bestyrelsen træffer beslutning om tildeling af tilskud 

  

MUDP 2015 



MUDP  kort fortalt 

En ny video om MUDP: 

 

http://ecoinnovation.dk/mudp-indsats-og-tilskud/resultater-

og-cases/video-cases/ 

 

http://ecoinnovation.dk/mudp-indsats-og-tilskud/resultater-og-cases/video-cases/
http://ecoinnovation.dk/mudp-indsats-og-tilskud/resultater-og-cases/video-cases/
http://ecoinnovation.dk/mudp-indsats-og-tilskud/resultater-og-cases/video-cases/
http://ecoinnovation.dk/mudp-indsats-og-tilskud/resultater-og-cases/video-cases/
http://ecoinnovation.dk/mudp-indsats-og-tilskud/resultater-og-cases/video-cases/
http://ecoinnovation.dk/mudp-indsats-og-tilskud/resultater-og-cases/video-cases/
http://ecoinnovation.dk/mudp-indsats-og-tilskud/resultater-og-cases/video-cases/
http://ecoinnovation.dk/mudp-indsats-og-tilskud/resultater-og-cases/video-cases/
http://ecoinnovation.dk/mudp-indsats-og-tilskud/resultater-og-cases/video-cases/
http://ecoinnovation.dk/mudp-indsats-og-tilskud/resultater-og-cases/video-cases/
http://ecoinnovation.dk/mudp-indsats-og-tilskud/resultater-og-cases/video-cases/
http://ecoinnovation.dk/mudp-indsats-og-tilskud/resultater-og-cases/video-cases/
http://ecoinnovation.dk/mudp-indsats-og-tilskud/resultater-og-cases/video-cases/


Lovens formål I 

MUDP skal fremme udvikling og anvendelse af miljøeffektive 

løsninger på prioriterede miljøudfordringer og understøtte vækst 

og beskæftigelse gennem: 

 

- tilskud til udvikling, test og demonstration af ny miljøteknologi 

- tilskud til at afprøve ny miljøteknologi på fuldskalaanlæg eller 

ved nye anlægsprojekter 

 



Lovens formål II 

MUDP skal fremme udvikling og anvendelse af miljøeffektive 

løsninger på prioriterede miljøudfordringer og understøtte vækst 

og beskæftigelse gennem: 

 

- etablering af innovationspartnerskaber 

- projekter, der understøtter internationalt og bilateralt 

samarbejde om aktiviteter på miljø- og innovationsområdet, og 

- opbygning og formidling af viden inden for og om den 

miljøteknologiske sektor 

 



Budget 2015  

2015:  ca. 130 mio. kr. til den samlede MUDP indsats  

 

 Første ansøgningsrunde (udvikling): ca. 65 mio. kr.  

 Anden ansøgningsrunde (fyrtårnsprojekter): ca. 35 mio. kr. 

 Tredje ansøgningsrunde (grøn innovationspulje rettet mod 

SMV): ca. 16 mio. kr.  

 

Midler bruges desuden til partnerskaber, samarbejde med 

udlandet,  videnopbygning og analyser, formidling o.lign. 

 

 



Variation i projekt størrelse 2014 

 I gennemsnit gav MUDP i 2014 ca. 1,3 mio. kr. i tilskud pr. 

projekt 

 

 Største tilskud i 2014: 5,4 mio. kr. til Nomi4s I/S til 

projekt, der skal bidrage til øget genanvendelse af 

ressourcer i husholdningsaffald 

 

 Mindste tilskud i 2014: 120.000 kr. til AMTech Aqua Miljø til 

test og demonstration af en ny teknologi, der skal forhindre 

udfældning af kalk i vandrør 

 



Fordeling på indsatsområder i 2008-2014 



Hvilke projekter har fået tilskud ?  
og hvad kommer der ud af dem ? 

 Læs på ecoinnovation.dk om hvilke projekter, der er blevet 

bevilget tilskud  

 Her kan man også se vores første videocases og komme 

videre til resultater af andre MUDP projekter 

 

 

 



Geografisk fordeling af projekter, 2008-2012  /  2014 

2008-2012 2014 



Fokusområder 2015 

Udvikling, test og demonstration: 

 Vand og Klimatilpasning 

 Cirkulær økonomi med fokus på forebyggelse og 

genanvendelse af ressourcer  

 Renere luft og Mindre støj 

 Færre problematiske kemikalier 

 Industriens miljøindsats 

Udvikling, test og demonstration samt fuldskala etablering: 

 Økologisk og bæredygtigt byggeri 

 

     



Bæredygtig renovering og byggeri i større skala med 
fokus på materialekredsløb - MUDP forår 2015 
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Bæredygtig renovering og byggeri  
- hvorfor? 
 

 Udvikling af innovative teknologier til at øge og fremme 

bæredygtigt ressourcekredsløb i fuldskala 

 



Bæredygtig renovering og byggeri  
- hvordan? 
 

 Udvikling af den cirkulære byggeplads: materialer 

genbruges direkte 

 Byg og design til genbrug: uden problematiske stoffer og 

materialer og til gavn for indeklima  

 Flere led i byggeprocessen er med, fx håndværkere, 

bygherrer, entreprenører, rådgivere, arkitekter, brugere 

m.fl. 

 



Bæredygtig renovering og byggeri  
- hvad? 
 

 Renovering af almennyttigt boligbyggeri, skoler og 

daginstitutioner, omdannelse af industribyggeri til bolig 

eller kontor mv. 

 



Hvem kan søge tilskud ? 

1. Private og offentlige virksomheder 

2. Private personer 

3. Selvejende institutioner 

4. Offentlige og private forskningsinstitutioner 

5. Brancheorganisationer og lignende organisationer 

6. Foreninger 

7. Grupper eller sammenslutninger af de aktører nævnt oven 

for 



Hvor meget kan der gives i tilskud i 2015 
(statsstøtteregler)  
 

 Der kan gives tilskud på op til 50 % af projektomkostningerne til 

industriel forskning (teknologiudvikling).  

 Der kan ydes tilskud til projekter på op til 25 % af 

projektomkostningerne til eksperimentel udvikling (test og 

demonstration af teknologi). 

 Der kan ydes tilskud på op til 50 % til tekniske 

gennemførlighedsundersøgelser  

 Der kan ydes tilskud på op til 40 % til at afprøve ny miljøteknologi 

på fuldskalaanlæg. Løsningen skal ligge udover nationale og EU-

fællesskabsstandarder 

 Herudover kan der gives 10% ekstra til mellemstore og 20 % 

ekstra til små virksomheder 

 



ETV 

 http://www.etv-danmark.dk/ 
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Vurdering af ansøgninger 

 Projektansøgninger vurderes bl.a. efter: 

 

 Miljø- og ressourcemæssigt potentiale  

 Erhvervsmæssigt potentiale 

 Nyhedsværdi og faglige kvalitet 

 Tilskyndelsesvirkning 

 Projektbeskrivelsen kvalitet 

 Om projektets konsekvenser er forenelige med andre 

relevante samfundsmæssige hensyn   

 



Ansøgningsskema  
 

1. Skema med hovedoplysninger  

 Kort om projekt 

 Ansøger og samarbejdspartnere 

 Tilskud 

 Underskrift  

2. Budget i hovedtal 

3. Projektbeskrivelse (aktiviteter, detaljeret budget, tidsplan, m.v.) 

 Grundlag for vurdering + evt. tilsagn 

 Grundlag for styring af projekt efterfølgende 

+ vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet 

+ kort info om indsendelse og behandling af ansøgning 
 



Ansøgning – hvad er vigtigt ? 

Ansøgningsskema – SKAL underskrives af alle ansøgere 

 Formål  

 Miljømæssig effekt 

 Erhvervsmuligheder 

 Teknologisk nyhedsværdi 

 Projektaktiviteter og -forløb 

 Formidling 

 Budget – vedlæg udfyldt budgetskema 

 Bilag (årsregnskab, erklæringer om samarbejde)  

 

Få inspiration fra vejledningen bag i ansøgningsskemaet 

Overhold afleveringsfristen 



Budget 
 

Tilskudsberettigede udgiftstyper - i projektets løbetid 

 Personaleudgifter, kontraktforskning/teknisk know-how, formidling inkl. slutrapport 

 Instrumenter og udstyr, bygninger (mens det bruges til projektet) 

 Møder, rejser, transport af udstyr, revision 

 Ved fuldskala projekter: Investeringsomkostninger, til de dele af et projekt, der ligger 
udover nationale og EU standarder  

 

Timeomkostninger 

 Max. 600 kr. pr. time inkl. overhead, eller 

 Opgjort i ABR-rater gange en overheadsats (skal opgives) 

 

Medfinansiering 

 Tilskudsprocent afhænger af projekts karakter/type, max. 50 % 

 Tilskudsprocent til små- og mellemstore virksomheder kan hæves med 10 - 20% 

 

Få inspiration fra vejledningen bag i ansøgningsskemaet 

 



Tidsplan MUDP 2015 

 

Udmelding               13. marts 2015 

 

Ansøgningsfrist            4. juni 2015 kl. 12.00 

 

Kvittering i løbet af 3 - 4 dage 

 

Svar om tilsagn/afslag  4. kvartal  2015 

 

 

 



 
Andre støtteordninger 

 Vandteknologifonden (VTU-fonden) 

 GUDP – NaturErhvervsstyrelsen 

 Markedsmodningsfonden 

 Erhvervsstyrelsens ”Grøn omstilling” 

 EU Life+ og EU COSME (tidl. CIP)  

 Horizon 2020 

 

Læs mere på www.ecoinnovation.dk  , fx: Katalog over udvalgte tilskuds- 

og finansieringsordninger ; eller på www.vaekstguiden.dk 

 

http://www.ecoinnovation.dk/


Kontaktoplysninger  

 Generelle spørgsmål og faglige spørgsmål (minus vand & klima)   

 Miljøstyrelsen - Sekretariatet for MUDP: Tlf. 72 54 40 00  

 mail: Ecoinnovation@mst.dk 

 

 Faglige spørgsmål indenfor vand og klimatilpasning  

      Naturstyrelsen: Tlf. 72 54 30 00         nst@nst.dk 

     Marie Blanner    mabla@nst.dk  

      Mathilde Aagaard   masor@nst.dk 

 Ditte Holse (klimatilpasning)    dihol@nst.dk 

     

 Hjemmeside: www.ecoinnovation.dk 


