TILSKUDSORDNINGER – MILJØTEKNOLOGI
Oversigt, programbeskrivelser og cases
Dette dokument indeholder en oversigt over offentlige støtteordninger - både nationale og europæiske/nordiske som er rettet mod eller erfaringsmæssigt støtter miljøeffektiv teknologi. Oversigten er ikke udtømmende, men har de
største puljer med.
VEJKORTET: På første side findes et ”vejkort”, der inddeler de forskellige støtteordninger efter aktivitetstype og tema,
så du hurtigt kan zoome ind på de relevante ordninger. Vejkortet indeholder links til beskrivelserne af de enkelte
støtteordninger i dokumentet – på sporet med et enkelt klik.
PROGRAMBESKRIVELSER: De forskellige støtteordninger er præsenteret kortfattet. Vi forklarer hovedprincipperne,
støtteområder, bevillingsstørrelse, samt specifikke ansøgningsfrister. Ordningerne er delt op i nationale og derefter
EU/Nordiske støtteordninger.
EKSEMPLER TIL INSPIRATION: Bagerst i dokumentet er der til de større støtteordninger givet et eller flere eksempler
på virksomheder, der har fået bevilget et projekt. Der er en kort gennemgang af projektets formål, løbetid, bevilling
samt partnere involveret i projektet.
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Danske programmer, hvor virksomheder kan opnå medfinansiering af egen indsats eller tilskud til ydelser fra vidensmiljøer.
Oversigten er udarbejdet, således at programmer med hovedtema miljøeffektiv teknologi – inkl. energi og klima- er anført først. Herefter
følger programmer, der har andre eller mere generelle formål; men som erfaringsmæssigt støtter miljøeffektiv teknologi.
Ordningens navn

Ordningens indhold

Ansøgningsfrist

MUDP
Miljø- og Fødevareministeriet
http://ecoinnovation.dk/64686

http://ecoinnovation.dk/tilskud/soeger-du-tilskud-under-mudp/aktuelle-opslag/
Eksempel på støttet projekt:
Aquaporin
Hovedtema:
Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram har til formål at hjælpe danske virksomheder med at udvikle, teste og demonstrere nye miljøteknologiske løsninger,
som foruden at kunne levere bedre og billigere miljøløsninger også har potentiale til at bidrage til øget eksport og flere grønne produktionsjob i Danmark.
Støtteområder: Indsatsen har fokus på hovedområderne: Vand, Klimatilpasning, Cirkulær økonomi og genanvendelse af ressourcer i affaldet, Renere luft, Mindre støj, Færre
problematiske kemikalier, Industriens miljøindsats samt Økologisk byggeri. Der kan søges om støtte til at:
- udvikle, teste (afprøve) og/eller demonstrere miljøteknologi
- demonstrationsanlæg i fuld skala (fyrtårnsprojekter)
- teknologiudvikling, test og demonstration samt verifikation af miljøteknologi (grøn innovationspulje)
Indenfor alle hovedområder kan der søges om at gennemføre projekter i både Danmark og udlandet.
Projektdeltagere: Tilskud kan søges af private og offentlige virksomheder, private personer, selvejende institutioner, offentlige og private forskningsinstitutioner,
brancheorganisationer og lignende organisationer, foreninger og grupper eller sammenslutninger af de aktører, der er nævnt her. Ordningen er ikke på forhånd begrænset til
bestemte sektorer. Projektets emne skal dog falde ind under det/de emner, der i en ansøgningsrunde er meldt ud, at der kan søges indenfor.
Bestyrelsen uddeler i 2018 op til 64,5 mio. kr. i tilskud til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter samt fyrtårnsprojekter.
Se puljerne nedenfor.
Fyrtårnsprojekter

Information om ansøgning afventes
stadig.
http://ecoinnovation.dk/tilskud/soeger-

Fyrtårnsprojekter er større satsninger og projekter hvor fremtidens miljøteknologiske
løsninger etableres og demonstreres i fuld skala. Projekterne kan involvere flere aktører og
bidrage til at fremme samarbejde på tværs af brancher. Tilskud fra MUDP afhjælper en del
af de økonomiske usikkerheder, der er forbundet med etableringen af nye løsninger i fuld
skala.

Ansøgningsfrist for fase 1 var d.
3. april 2018 kl. 12.00.
Ansøgningsfrist for fase 2 er 14.
september 2018 kl. 12.00. (Kun
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Ansøgningsprocessen er opdelt i to faser. I fase 1 indsendes en kort ansøgning og budget.
På baggrund af de korte ansøgninger udvælges de projektforslag, som bestyrelsen ønsker
at se en fuld ansøgning på.

for fyrtårnsprojekter, der er gået
videre fra fase 1).

Støtteområder:
Der kan gives tilskud til projekter, der har til formål, at udvikle, teste, etablere, og
demonstrere nye teknologiske løsninger, der indebærer miljøbeskyttelse, der rækker videre
end nationale standarder og EU-standarder for miljøbeskyttelse
Udviklings, test og
demonstrationsprojekter

Der vil både blive prioriteret store og mindre projekter med et tilskudsbeløb i
størrelsesordenen 0,5-5 mio. kr.

Information om ansøgning afventes
stadig.

Støtteområder:
Der vil kunne søges om tilskud inden for alle emner under MUDP.
Der er i 2018 især fokus på projekter vedr. cirkulær økonomi, luft, vand, klimatilpasning og
plast.

http://ecoinnovation.dk/tilskud/soeger-dutilskud-under-mudp/aktuelle-opslag/mudpopslag-2018/almindelig-runde-2018-puljedetaljer/
Grøn innovationspulje
http://ecoinnovation.dk/tilskud/soegerdu-tilskud-under-mudp/aktuelleopslag/mudp-opslag-2018/groeninnovation-2018-pulje-detaljer/

Bestyrelsen uddeler i 2018 ca. 19,5 mio. kr. i tilskud til projekter der fremmer innovation og
udvikling af miljø- og klimavenlige teknologier i små og mellemstore virksomheder (SMV) og
samtidigt understøtter vækst og beskæftigelse. Der kan typisk søges tilskud på 0,5–5 mio.
kr. til projekter under denne pulje.
Støtteområder:
Der kan søges tilskud til teknologiudvikling, test og demonstration samt verifikation af
miljøteknologi (ETV) inden for følgende emneområder:




Klimatilpasning og vand
Reduceret belastning af natur og miljø
Bedre ressourceeffektivitet

Vigtige krav:
Hovedansøger skal, med mindre helt særlige forhold gør sig gældende, være SMV
Teknologiudviklingen skal altovervejende foregå i SMV
SMV skal som minimum blive medejer af den udviklede teknologi samt medindehaver af de
evt. patenter der følger af projektet
Store virksomheder, der er medansøger, kan til sammen repræsentere op til ca. 30 % af det
samlede budget for projektet.
Store virksomheder kan til sammen medvirke som underleverandør i op til ca. 30 % af det

Ansøgningsfrist var d.7 maj 2018
kl. 12.00.

Ansøgningsfrist var d. 7. maj 2018
kl. 12.00.
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samlede budget for projektet, jf. MUDP generelle retningslinjer for dette.

GUDP – Grønt Udviklings- og
demonstrationsprogram
NaturErhvervstyrelsen
http://naturerhverv.dk/tilskudselvbetjening/tilskudsguide/groent-udviklings-ogdemonstrationsprogram-gudp/

Eksempel på støttet projekt:
AutoKat

Danmarks Grønne Investeringsfond
Erhvervs- og Vækstministeriet
http://gronfond.dk/

Hovedtema:
Hovedformålet med GUDP er at yde tilskud til projekter, der bidrager til en konkurrence- og
bæredygtig fødevare- og non-food produktion. Der kan herunder ydes tilskud til klima-,
energi- og miljøprojekter inden for fødevare-, jordbrugs-, fiskeri og akvakulturområdet. Det
forudsættes, at der udvikles klare erhvervspotentialer i støttede projekter. Aktivitetstyperne,
der kan ydes tilskud til er følgende: anvendt forskning, udvikling, demonstration, og
netværk.
Støtteområder: Udviklings- og demonstrationsprojekter og netværksprojekter som
forarbejde til demonstration. EU’s regelsæt for tilskud. Hvert års temaer fastlægges i en
handlingsplan, der er udmøntning af programmets strategiplan. Der støttes udviklings- og
demonstrations projekter med 0,25- 15 mio. kr. og netværks projekter med 0,25-2 mio kr
Projektdeltagere: Aktører inden for fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakultursektoren,
herunder relevante aktører i værdikæderne (fx udstyrsproducenter, leverandører af
hjælpestoffer mv.). Målgruppen er forskningsinstitutioner, producenter, iværksættere mv.
Vigtige krav: Der lægges vægt på tværdisciplinært samarbejde samt samarbejde med
videns institutioner. Der er varierende betingelser og tilskudsvilkår for forskellige typer
projekter.

Danmarks Grønne Investeringsfond:
En selvstændig lånefond, der yder lån til projekter, hvor grøn omstilling baner vejen for god
kommerciel forretning. Lånene fra fonden er målrettet private virksomheder, almene
boligorganisationer samt offentlige selskaber og institutioner. Fonden samarbejder desuden
tæt med energiselskaber, rådgivningsvirksomheder samt erhvervs- og
interesseorganisationer om både idéudvikling og konkrete projekter.
Danmarks Grønne Investeringsfond har en statsgaranteret låneramme på op til 5 mia. kr.
Formålet er at medfinansiere investeringer, som er med til at skabe mere med mindre
miljømæssig belastning. Projekterne skal både rumme en dokumenteret grøn effekt, der
løbende måles og afrapporteres, have et solidt kommercielt potentiale, være skalérbare og
bidrage positivt til samfundsøkonomien.
Støtteområde: Der ydes lån til investeringer i:
- energibesparelser

Ansøgningsfrist 6. september
2018 kl. 12.00.

Ansøgninger modtages løbende
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-

Vedvarende energi
Ressourceeffektivitet
Lån kan som udgangspunkt maks. udgøre 60 pct. af virksomhedens omkostninger ved et
konkret projekt. Fonden kan yde enkeltstående lån fra 2-100 mio. DKK med en løbetid på
op til 30 år.
Lånansøgere: Der ydes lån inden for ovenstående aktiviteter til private virksomheder,
almene boligorganisationer samt visse offentlige selskaber og institutioner. De enkelte
projekter vurderes på baggrund af følgende finansieringskriterier: grøn effekt, sund
økonomi, skalérbarhed.

Bobleprojekter
Innovationsnetværk for Miljøteknologi
http://innomt.dk/innovationsprojekterbobleprojekter/
https://inno-mt.dk/wpcontent/uploads/2014/08/Udbud-afbobleprojekter-endelig-2.pdf

Technology demand
Innovationsnetværk for miljøteknologi
http://inno-mt.dk/projekter/technologydemand/

Hovedtema:
Innovationsnetværk for miljøteknologisk (Inno-MT) bobleprojektpulje støtter projekter inden
for affald, luft, vand og jord. Et bobleprojekt kan omfatte alle former for teknologiudvikling, innovationer og lignende miljøteknologi. Innovationsnetværket har fået en ny bevilling der
løber fra juni 2014 og 4 år frem.
Støtteområde: Temaet skal være inden for et af de fire faglige fokusområder; vand, luft,
jord og affald, og meget gerne tværgående. Der kan søges 100.000-400.000 kr. til
rådgivning og teknologisk bistand hos netværkets videnspartnere. Projektstøtten er max 50
% af det samlede budget.
Projektdeltagere: Medlemmer af Innovationsnetværk for miljøteknologi kan søge støtte
(Medlemskab kan oprettes i forbindelse med ansøgning). Projekterne skal være
samarbejdsprojekter mellem 2 virksomheder og 2 vidensinstitutioner (Uni eller GTS).
Vigtige krav: De involverede virksomheder skal matche Inno-MT’s finansiering af projektet.
Det vil sige, at virksomhedernes egenfinansiering som minimum skal svare til det ansøgte
beløb fra Inno-MT.
Hovedtema:
Puljen støtter rådgivning og teknologisk bistand (fra Inno-MT’s partnere) til miljøtekniske
innovationsprojekter, der involverer SMV’er, vidensinstitutioner og ”udfordringsejere”,og
som er drevet af efterspørgsel.
Støtteområder: Technology Demand puljen går til at dække procesforløb, hvor
udfordringsejer, teknologileverandører og viden institutioner får muligheden for i fællesskab
at skitsere løsninger til de konkrete udfordringer, som udfordringsejer står overfor.
Udfordringsejeren kan fx være en offentlig institution, forsyningsselskab, kommune,
produktionsselskab eller lignende.
Der støttes med op til 150.000 kr. til rådgivning og teknologisk bistand hos Inno-MT
videnspartnere. Technology Demand midlerne går til konsulentbistand fra Inno-MTs

Ansøgningsfrist 1. december
2018 kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 1. december
2018 kl. 12.00.
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videnspartnere
Projektdeltagere: Medlemmer af Innovationsnetværk for Miljøteknologi kan søge puljen.
Medlemskab er gratis og virksomheder kan melde sig ind i forbindelse med ansøgning.
EUDP – Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program
Energistyrelsen

https://ens.dk/ansvarsomraader/forsknin
g-udvikling/eudp
Eksempel på støttet projekt:
Online WAsP

Hovedtema:
Tilskud ydes til udvikling og demonstration af energiteknologi, der bidrager til at realisere
Danmarks energipolitiske målsætninger (bl.a. øget brug af vedvarende energi,
energieffektivitet, forsyningssikkerhed, sammenhængende energisystemer, reducerede
klima og miljøbelastninger) og som samtidigt fremmer kommercielle potentialer. I 2018 er
bevillingen ca. 400 mio. kr.

Ansøgningsfrist forventes medio
september 2018
(ansøgningsrunde forventes
indkaldt ultimo juni 2018)

Støtteområder: Støtten ydes i form af tilskud til investeringer i udvikling og demonstration,
herunder i et vist omfang nødvendig forskning, der understøtter demonstration. Hovedfokus
ligger på udvikling, pilotanlæg samt demonstration i større skala. Der ydes støtte på 50-80
% til industriel forskning. Støtten til eksperimentel udvikling er på 25-60 %. Der kan indgå
udgifter til medarbejdertimer, udgifter til pilotanlæg, ekstern assistance mv. Programmet
støtter også andre aktivitetstyper bl.a. internationalt samarbejde og netværk.
Projektdeltagere: Virksomheder, forsyningsselskaber, mv. samt viden institutioner. Der
lægges vægt på inddragelse af videns miljøer og andre virksomheder. Samarbejde mellem
virksomheder og inddragelse af mindre virksomheder præmieres med højere
støtteprocenter.
Vigtige krav: For virksomhedsprojekter gælder, at der skal kunne redegøres for realistiske
kommercielle perspektiver i form af en overbevisende forretningsplan/business case.

PSO-programmerne
PSO-puljen (Public Service Obligations) går til ELFORSK: Dansk Energis forsknings- og udviklingsprogram der støtter forskning, udvikling og demonstration inden for effektiv
energianvendelse af el i slutfasen.
ELFORSK
Dansk Energi
http://www.elforsk.dk/Om%20ELFORSK.aspx

Hovedtema:
Effektiv udnyttelse af el gennem udbredelse af energieffektive produkter og anlæg,
bygninger, processer eller metoder samt energibevidst brugeradfærd.
Støtteområder ELFORSK fokuserer på to hovedspor: 1. Energieffektivisering af den
eksisterende bygningsmasse; og 2. Industriens processer. Under de to hovedspor ligger
syv indsatsområder: Bygninger, ventilation, belysning, køling, effekt- og styringselektronik,
industrielle processer samt adfærd, barrierer og virkemidler. Inden for temaerne støttes

Næste ansøgningsrunde
september 2018.
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forskning, udvikling og demonstration vedr. effektiv udnyttelse af el. Støtten gives i en fast,
sædvanligvis flerårig periode og er underlagt EU’s statsstøtteregler for forskning og
udvikling. Samlet beløb ca. 25 mio. kr. årligt.
Projektdeltagere: Offentlige eller private erhvervsvirksomheder og vidensinstitutioner.
Vigtige krav: Samarbejde mellem flere parter og medfinansiering fra deltagere. At projektet
passer ind i relevant teknologistrategi, har høj faglig kvalitet og bidrager til mål om effektiv
udnyttelse af el.

Markedsmodningsfonden
Erhvervsstyrelsen
http://www.markedsmodningsfonden.dk

Eksempler på støttet projekter:
Odourguard
Greenjet

Hovedtema
Markedsmodningsfonden fokuserer på markedsmodning af innovative produkter og
serviceydelser, og skal dermed bygge videre på de gode erfaringer fra Fornyelsesfondens
hidtidige markedsmodningsindsats. Fondens formål er at fremme vækst, beskæftigelse og
eksport.
Støtteområder: Fonden kan give virksomheder tilskud til test og tilpasning af nye produkter
eller garanti, der giver køberne tryghed. Fonden skal således hjælpe danske virksomheder
med at overkomme de barrierer, de oplever i markedsmodningsfasen, inden for områderne
grøn omstilling, sundheds- og velfærdsløsninger, design og andre kreative erhverv.
Projektdeltagere: Fonden kan søges af private virksomheder og offentlige institutioner
Vigtige krav: Produktet skal ved ansøgningstidspunkt være færdigudviklet og klar til at
blive testet på markedet.

Ansøgningsfrist var 11. april 2018
kl. 12.00.
Obligatorisk, telefonisk
præscreening i perioden 29.
januar til 23. marts 2018.
Tilmelding nødvendig

Danmarks Innovationsfond – Fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation
http://innovationsfonden.dk/
Regeringen indgik 3. oktober 2013 en bred politisk aftale om etablering af Danmarks Innovationsfond – fonden for strategisk forsknings, højteknologi og innovation. Midlerne
fra Det Strategisk Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation samles i den nye fond. Den nye fond blev etableret 1. april 2014 med et årligt
budget på ca. 1,6 milliarder kr.
Formålet er at sikre, at de store investeringer i forskning og udvikling omsættes til konkrete løsninger på samfundets udfordringer, vækst og job. Fokus er på resultater, som vil
give værdi til samfundet i de kommende år.
Innovationsfondens nye strategi blev offentliggjort den 29. januar 2015 med fondens, mission, vision og målsætninger og en udarbejdelse af en model for brugervenlig
interaktion med fonden. For yderligere informationer vedrørende Innovationsfondens strategi se følgende linket:
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http://innovationsfonden.dk/sites/default/files/download/2015/02/05/InnofondStrategi.pdf
Fonden investerer i udvikling af ny viden og bedre markedspositioner for landets virksomheder på følgende områder:
- Målrettede tilbud til SMV’er (InnoBooster)
- Ny viden til virksomheder (Talenter – erhvervsforsker)
- Forskning og teknologiudvikling (Grand Solutions)
Se opslagene for hvert af områderne nedenfor:
InnoBooster
http://innovationsfonden.dk/da/investeringst
ype/innobooster

InnoBooster er Innovationsfondens SMV-program. Programmet er et samlet
innovationstilbud til mindre virksomheder, der sætter virksomhedernes egen vækststrategi i
fokus. Ansøgningerne inddeles i 3 størrelsesordninger: 50.000-500.000 kr., 500.000-1,5
mio. kr., og 1,5-5 mio. kr.

retningslinjer 2018:

https://innovationsfonden.dk/sites/defau
lt/files/innoboosterretningslinjer_2018.pdf

Talenter
ErhvervsPhD:
https://innovationsfonden.dk/da/soegemulig
hed/erhvervsphd-ordningen

Hovedtema: Innobooster investerer i SMV’er, iværksættere og forskere for at hjælpe med
at omsætte lovende idéer til vækst og beskæftigelse.
Støtteområder: I SMV-programmet bliver det muligt at opnå tilskud til videnbaserede
innovationsprojekter. Virksomheden sammensætter selv sit vækstforløb i en Innovations
plan og fx kan få tilskud til:
 f
 Finansiering af løntimer, både til eksisterende og nye medarbejdere
 At samarbejde med en vidensinstitution
 Andet – den manglende brik, som er nødvendig for at gennemføre virksomhedens
Innovationsplan (materialer og udstyr)
Projektdeltagere:
Små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale (med mindst 2 mio. DKK i
omsætning eller tiltrukket mindst 500.000 DKK i ekstern finansiering) eller lovende start-up
virksomheder (under tre år gamle) med et stærkt team og væsentlige resultater.
Særlige krav:
InnoBooster yder tilskud til max 33% af virksomhedens relevante udgifter til projektet. Det er
et krav at virksomheden gennem projektet får tilført ny viden enten gennem ansættelse af
en/flere nye medarbejdere, fra en ekstern vidensinstitution el lign.
.
Hovedtemaer
Under Erhvervsforskerområdet investeres der i ErhvervsPhD- og ErhvervsPostdocprojekter. I begge forløb deler kandidaten sin arbejdstid mellem en privat virksomhed og en
offentlig forskningsinstitution og arbejder på det samme forskningsprojekt begge steder. I
begge tilfælde er det den prvate virksomhed, er søger om støtte, og
ErhvervsPhD’en/ErhvervsPostdoc’en er ansat med løn i virksomheden under projektet.

Ansøgninger kan indsendes
løbende
OBS.: der er to faste
ansøgningspauser i InnoBooster‐
programmet:
Fra 1.juni – 15. august
Fra 1. december – 15. februar

ErhvervsPhD og –Postdoc var
ansøgningsfrist den 2. maj 2018
kl. 12.00.
Iværksætterpilot havde
ansøgningsfrist d. 6. april 2018
kl.12.00.
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ErhvervsPostdoc:
https://innovationsfonden.dk/da/soegemulig
hed/erhvervspostdoc
Innofounder:

https://innovationsfonden.dk/da/invester
ingstype/innofounder
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Under InnoFounder programmet støttes nyuddannede der ønsker at opstarte egen
virksomhed. Iværksætteren støttes her med personlig rådgivning og en månedlig ydelse på
op til 115.000 kr. per måned. Det tilbydes derudover særligt tilskud på 35.000 kr til
understøttet udvikling iværksætteridé samt co-working space, mentorvejldning, workshops,
og adgang til investorer og andre aktører i det danske og internationale iværksættermiljø.
Projektdeltagere
ErhvervsPhD retter sig mod forskertalenter med en kandidatuddannelse, mens
ErhvervsPostdoc retter sig mod nyuddannede forskere, der har opnået en ph.d.-grad inden
for de sidste tre år.
Der er ingen begrænsninger for, hvilke forskningsområder man kan få tilskud til, så længe
det er et forskningsprojekt af høj kvalitet og kommerciel relevans for virksomheden.
InnoFounder Programmet er målrettet dimittender med en videregående uddannelse som
har mod på at udvikle deres innovative iværksætteridé. Man kan søge individuelt eller i et
team på op til tre personer.
Ansøgningsproces
Der indsendes en ansøgning, som behandles af fondens medarbejdere, som derefter
udarbejder et beslutningsoplæg baseret på vurderinger fra:
Erhvervsforskerudvalget (for ErhvervsPhD og Erhvervspostdoc)
Panel af forsknings- og erhvervsfolk (for Innofounder)
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Grand Solutions
http://innovationsfonden.dk/da/investeringst
ype/grand-solutions
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Hovedtemaer
Investeringer på 5 - 30 mio. kr. Omfatter projekter i hele værdikæden fra grundforskning til
markedet. For disse projekter findes to typer opslag:
 Temabaserede opslag: Investeringer i projekter som falder under et af fondens
prædefinerede fokusområder. De temabaserede opslag for Grand Solutions anden runde,
GS18 – II, er nye teknologiske muligheder og fremtidens samfund.
 Åbent opslag: Investering som ikke er bundet til et specifikt tema, men er åbent for alle
gode idéer

Ansøgningsfrist for GS18 II 14.
august kl. 12.00.

Projektdeltagere:
Store projekter kan søges af både offentlige forskningsinstitutioner, små og store
virksomheder og øvrige offentlige institutioner, danske såvel som internationale.
Innovationsfonden prioriterer en høj grad af samarbejde mellem disse parter over hele
værdikæden.
Ansøgningsproces
Grand Solutions har i 2018 en enkelt fase, og ansøgningen skal derfor både rumme
projektets indhold, værdiskabelse og gennemførelse. På baggrund af en samlet vurdering
fra interne strategiske of faglige vurderinger, vurderinger fra eksterne faglige eksperter,
eventuelle partshøringssvar og et projekt interview træffer Innovationsfondens bestyrelse
beslutningen om hvilke ansøgere der bliver inviteret til investeringsforhandlinger.
Innovationsmiljøer
Forsknings- og Innovationsstyrelsen
http://fivu.dk/forskning-og-innovation/samspilmellem-viden-og-innovation/fa-hjaelp-tilkommercialisering/innovationsmiljoer

Interesserede skal henvende sig direkte til
innovationsmiljøerne.
http://capnova.dk/
http://www.preseedinnovation.dk/
http://www.borean.dk/da/
http://www.sdti.dk

Hovedtemaer:
Der findes 4 offentligt støttede innovationsmiljøer, som primært støtter projektideer vha.
indskud af lån eller ejerkapital. Der rådes over en statslig bevilling på godt 200 mio. kr.
årligt. Deres formål er at bidrage til udvikling af flere videnstunge iværksættervirksomheder
med unikke kompetencer. De kan yde støtte til udvikling af ideer baseret på højteknologi,
videnstung service mv., hvis der samtidigt er et godt kommercielt potentiale.
Støtteområder:
Der ydes indledende støtte til idévurdering; Der kan investeres statslige midler op til 3,5
mio. kr. i en indledende idéudvikling primært i form af indskud af aktiekapital mod
medejerskab og i form af rådgivning; men støtte ydes i mindre omfang også som tilskud.
Lovende projekter vil kunne opnå efterfølgende kapitalindskud, bl.a. med deltagelse fra
Innovationsmiljøets private medsponsorer. Her er den statslige andel maks. 2,5 mio. kr.
Projektdeltagere:
Enkeltpersoner med en projektidé samt helt nyetablerede selskaber (under 12 mdr. fra
etablering og omsætning på under 50.000 kr.)
Vigtige krav:

Det valgte Innovationsmiljø
indleder efter konkret
henvendelse dialog med den
interesserede om potentialet for at
få del i innovationsmiljøets
finansierings- og udviklingstilbud.
Hvert innovationsmiljø arbejder
efter sin egen model.
Innovationsmiljøerne er regionalt
fordelt; men interesserede kan
henvende sig frit til de forskellige
miljøer, og flere af disse har
forskellige faglige
specialiseringer.

Oversigt over tilskud til miljøeffektive teknologier i Danmark, Norden og EU
(Syddansk Teknologisk Innovation)

Vækstfonden
http://www.vf.dk/saadan-goer-vi.aspx
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At den pågældende idé kan beskyttes, og der kan etableres et ledelsesteam omkring
projektidéen.
Hovedtemaer:
Vækstfonden tilbyder en række finansieringsmuligheder for vækstiværksættere og
virksomheder med særlige kapitalbehov og et godt vækstpotentiale. Vækstfonden yder ikke
tilskud; men har andre finansieringstilbud og servicetilbud.
Støtteområder:
Der er en række forskellige finansieringstilbud:
 Vækstlån til etablerede virksomheder med vækstplaner, der ikke kan stille nok
sikkerhed for et lån i banken – finansiering på mere end 2 mio. kr.
 Vækstlån til iværksættere. Målrettet til unge virksomheder som allerede har produkt
og kunder, men som har svært ved at skaffe finansiering til at accelerere vækst
grundet deres korte historik.
 Ansvarlige lån til vækst i sunde etablerede virksomheder. Lånene, der er på mindst
2 mio. kr., skal samtidig gøre det lettere at opnå yderligere finansiering fra
pengeinstitutter eller andre långivere.
 Vækstkaution for lån, leasing, factoring og garantier på op til 2 mio. kr.
 Vækstgaranti til etablerede virksomheder med vækstplaner, der ikke kan stille nok
sikkerhed for en garanti eller en leasingaftale på almindelig vis i et garantiinstitut
eller hos et leasingselskab.
 VF Venture. Egenkapital på 5-25 mio. kr. til unge virksomheder med mulighed for
betydelig vækst.
 Dansk Landbrugskapital. Rettet mod alle landbrug med ønske om udvidelse af
produktion, køb af ejendom, renovering, ejerskifte enner investering i miljø- og
dyrevelfærdsteknologi.
Projektdeltagere: Målrettet SMV’er. Hvert finansieringstilbud har særlige krav til
ansøgende virksomhed.
Hovedparten af Vækstfondens kapital er venturemidler, som investeres gennem fonde. En
del af disse retter sig specifikt mod miljøteknologi (Cleantech). Se oversigten på
Vækstfondens hjemmeside over de forskellige fondsmuligheder.

Henvendelse sker løbende.
Henvendelse til egen bank vedr.
lån og kaution.
For venturekapital: Henvendelse
til Vækstfonden eller til de
forskellige fonde evt. i samarbejde
med det regionale væksthus eller
et af innovationsmiljøerne.

De regionale Vækstfora og regionale og lokale fonde
Støtten vil ofte være rettet mod virksomheder i de pågældende regioner eller dele af disse.
EU’s Regionalfond og Socialfond 2014-2020
EU’s Regionalfond og Socialfond skal frem til 2020 bidrage til at styrke væksten i alle danske regioner, og derved også bidrage til at indfri EU2020-målene om intelligent,
bæredygtig og inklusiv vækst. Vækstmålet skal i Danmark primært opfyldes ved at øge både jobskabelsen (antal arbejdstimer) og produktiviteten (værdiskabelse pr.
arbejdstime). Danmark forventes at modtage i alt ca. 4,1 mia. kr. (løbende priser) fra EU’s Regionalfond og Socialfond i EU-budgetperioden 2014-2020 – heraf går 3 mia. kr. til
nationale initiativer.

Oversigt over tilskud til miljøeffektive teknologier i Danmark, Norden og EU
Region Hovedstaden
http://www.regionh.dk

Frister:
https://www.regionh.dk/Vaekstforum/stoette-tilprojekter/sehvordan/Sider/Ansoegningsrunder.aspx
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Der er udarbejdet en regional udviklingsplan, en erhvervsudviklingsstrategi samt et
supplerende idékatalog. Miljø og energieffektivisering er et gennemgående tema heri.
Således indeholder idékataloget temaer som ”klimasmarte løsninger, grøn vækst og
energiforbedringer”. Tilskudsmidler udbydes under disse prioriteter efter nærmere
retningslinjer
EU’s socialfond og Regionalfond (strukturfondsprogrammerne) yder støtte til projekter, der
skal skabe vækst of beskæftigelse i Region Hovedstaden. De overordnede formål er at
medvirke til at styrke den økonomiske vækst i Danmarks regioner of bidrage til EU2020målene om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Vækstforum Hovedstaden står for
administration of fordeling af midlerne.

Vækstforum har åbne
ansøgningsrunder og
tematiserede ansøgningsrunder,
som har udgangspunkt i en
specifik regional vækstudfordring.
Ansøgningerne bliver behandler
2-4 gange om året.

Region Hovedstaden – Bornholm
http://www.brk.dk/erhverv/vaekstforum/udvikling
smidler/sider/s%C3%B8g%20regionale%20udvi
klingsmidler.aspx

Region Sjælland
http://www.regionsjaelland.dk/vus/Sider/default.a
spx

Udviklingsstrategi 2015-2018
http://publikationer.regionsjaelland.dk/Denr
egionalevkstogudviklingsstrategi2014/

Erhvervsudviklingsstrategien 2015-2020 identificerer bl.a. ”Grøn innovation med det formål
at udvikle grønne produkter og energi- og ressourceeffektiv produktion” som et af
indsatsområderne man vil investere i.

Regionens udviklingsmidler:
Der er midlertidigt
ansøgningsstop

Baseret på Handlingsplanen for 2015-2018 forventes Vækstforum Sjælland at igangsætte
aktiviteter inden for bl.a. temaerne grøn energi, bæredygtig udvikling og
ressourceeffektivitet

Regionale udviklingsmidler:
Ansøgningsfrister opdateres
løbende.
Aktuelle annonceringer kan findes
her:
http://www.regionsjaelland.dk/vus/
Sider/default.aspx

Regionsrådet og Vækstforum Sjælland har udarbejdet forslag til den regionale vækst- og
udviklingsstrategi 2015-2018 for Region Sjælland.
I perioden 2015-2018 er det den regionale Vækst- og Udviklingsstrategi (ReVUS), som er
rammen for alle de projekter regionen vil støtte.
Vigtige Krav: Region Sjælland yder ikke tilskud til projekter hvor aktiviteten kun vedrører én
virksomhed
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Region Syddanmark
http://vaekstforum.regionsyddanmark.dk
Erhvervsudviklingsstrategien 2012-20
ogHandlingsplan 2014-15
https://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/w
m221075
https://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/w
m439165

Ansøgningsvejledning
http://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/wm260
849

Syddansk Vækstforum arbejder ud fra en langsigtet erhvervsstrategi, der omhandler
perioden 2012-20. Til udmøntning af strategien er der udarbejdet en handlingsplan
for perioden 2014-15. Handlingsplanen er et prioriteringsredskab for Vækstforum og
skal angive rammerne for de initiativer og udviklingsaktiviteter, Vækstforum ønsker at
udvikle, igangsætte og indstille til medfinansiering inden for erhvervsudviklingsstrategiens
tre forretningsområder:
 Sundheds- og velfærdsinnovation
 Bæredygtig energi
 Oplevelseserhverv
Der kan søges om støtte fra både de regionale erhvervsudviklingsmidler og EU’s
strukturfondsmidler. Læs mere her om hvilken der bedst rummer dit projekt
http://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/wm454997

Region Midtjylland
http://www.regionmidtjylland.dk/regional+ud
vikling

Region Midtjylland har 8 indsatsområder, heriblandt energi og cleantech. Der lægges
særligt vægt på følgende fokusområder: erhvervsudvikling inden for biomasse til energi,
vind og fjernvarmesektoren samt teknologiudvikling i cleantech virksomheder.

Handlingsplan 2013-2014
http://www.rm.dk/siteassets/vaekstforum/handlin
gsplaner/hp2013-2014-til-hjemmesiden.pdf

Region Midtjylland modtager ikke ansøgninger til støttemidler men søger i stedet efter
operatører til konkrete projekter; http://www.rm.dk/vakstforum/indsatsomrader/

Vækstforums ansøgningsfrister:

Bred indsats - Indkaldelse af
ansøgninger til Syddansk
Vækstforums fødevareindsats.
Ansøgningsfrist var 14. maj 2018.
OPI (offentlig-privat
innovationspartnerskab)
ansøgningsfrist var 14. maj 2018

Udmøntningen af vækstforums
initiativer annonceres i
nyhedsbrevet som man kan
tilmelde sig her:
http://www.rm.dk/regionaludvikling/nyhedsbrev

Der er en række tværgående virksomhedsudviklingsaktiviteter, der støtter miljøaktiviteter
mv. Der kan specifikt henvises til konsulentprogrammet IMidt.
http://www.imidt.dk/
Region Nordjylland
http://www.rn.dk/regional-udvikling/vaekstforum

Ansøgningsfrister
http://www.rn.dk/regionaludvikling/vaekstforum/soeg-

Region Nordjylland har en erhvervsstrategi med handlingsplan dækkende perioden 2015 til
2018. Energi, ressourceeffektivitet og grøn vækst spiller en central rolle, og regionen har
desuden en del virksomhedsrettede tilbud, hvor miljøaspekter kan indgå.
Der er forskellige procedurer for forskellige puljer, og afhængigt at ansøgningens størrelse.
Projekter skelnes der mellem store projekter med budgetter over 5000.000 kr. og små
projekter med budgetter på 100.000-500.000 kr.

Små ansøgninger på 100.000500.000 kr.
løbende.
Større ansøgninger på over
500.000 kr.:
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udviklingsmidler/frister

Regionale og lokale vækst- og
iværksætterfonde der bl.a. støtter miljøog energivirksomheder.

Denne liste omfatter en række primært regionale og lokale initiativer, der enten har en vis
offentlig medfinansiering (via Vækstfonden eller regionale midler) eller som på anden måde
udspringer af midler fra offentlige eller forbrugerejede virksomheder og som har et vist
almennyttigt formål. Der henvises til DVCA og Vækstfonden for en mere omfattende liste
over venturefinansiering.
Der er ikke tale om en totaloversigt. Fx har energiselskaber /-fonde muligheder for at
investere i udviklingsaktiviteter og -virksomheder også uden for energiområdet, men de
pågældende ”annoncerer” ikke med deres muligheder.
Vækstinvest Nordjylland
http://vaekstinvest.dk/?page_id=152

Nordjysk Lånefond
http://www.nordjysklaanefond.dk/
Nupark Accelerace (Administreres af Nupark Innovation og Accelerace)
http://www.nuparkaccelerace.dk/da-DK/Hvem-er-vi.aspx

Insero Horsens
http://www.insero.dk/Ivaerksaettere-og-venture
Fionia Fonden (Fyn)
http://www.fioniafond.dk/
Sønderjyllands Investeringsfond
http://www.sonderjyllandsinvesteringsfond.dk/page6/page6.html
LOKE Energi Holding (Lolland – primært energivirksomheder)
http://www.loke-holding.dk/index.php?mod=main&top=0&parent=0&id=1
Bornholms ErhvervsFond (primært lån, men også tegning af aktier)
http://bornholm.biz/bornholms-erhvervsfond.aspx
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Accelerace Invest – yder bl.a. lån til iværksættere
https://www.accelerace.dk/investment/
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Programmer med EU-støtte og international evaluering samt danske tilskudsmuligheder til forberedelse af internationale
ansøgninger.
Oversigten er sat op sådan at programmer med hovedtema miljøeffektiv teknologi – inkl. energi og klima- er anført først. Herefter følger
programmer der har andre eller mere generelle formål, men som erfaringsmæssigt støtter miljøeffektiv teknologi.
LIFE
EU program
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2
018/index.htm

Se også yderligere dansk information på

http://ecoinnovation.dk/tilskud/andreordninger/eu-lifeplus-2014-2020/

Eurostars
EU- og Eureka-program
http://www.eurostars-eureka.eu

Hovedtemaer:
EU-Kommissionen afsætter 3,4 mia. euro i perioden 2014-2020 til det nye miljø- og
klimahandlingsprogram – LIFE. Det nye program vil bygge videre på det foregående LIFE+program, dog med ændringer for at opnå en større effekt. Fortsættelsen af LIFE skal forsat
bidrage til at understøtte forbedring af EU’s miljø og klima og samtidig levere konkrete
bidrag til gennemførelsen af Europa 2020-strategien.
Støtteområder: LIFE støtter innovative demonstrationsprojekter inden for stort set alle
områder af miljø og klima, herunder prioriterede danske miljø- og klimaområder. Af det
samlede budget dedikeres der ca. 2,7 mia. euro til delprogrammet for miljø med følgende
tre prioriteringsområder: Miljø- og ressourceeffektivitet; Natur og Biodiversitet; samt
Miljøstyring og Information. De resterende ca. 905 mio. euro målrettes klimaindsatsen med
følgende tre prioriteringsområder: Modvirkning af klimaændringer; Tilpasning til
klimaændringer; samt Klimastyring og Information.
Programmet består også af de såkaldte Integrerede Projekter hvor større
demonstrationsprojekter, der dækker større geografiske områder og/eller flere
medlemsstater. Disse projekter tager sigte på at gennemføre miljø- og klimapolitik og for
bedre at integrere disse politikker til andre områder.
Projektdeltagere: Kræver kun ansøgeren – danske og/eller internationale
samarbejdspartnere vil dog som regel være en fordel.
Vigtige krav: Høj miljømæssig relevans og i tråd med EU’s politikker. Resultater skal have
betydelig europæisk relevans. Forsknings- og udviklingsarbejdet skal allerede være udført.
Nyhedsværdi og veldokumenteret potentiel miljøeffekt. Projekter kan have et kommercielt
aspekt; men de kan også være af mere rammeskabende /almennyttig karakter.
Demonstrationer kan både være fysiske løsninger og mere organisatoriske/systemmæssige
tiltag. Aktivt formidlingsarbejde, gerne sammen med myndigheder.

Hovedtemaer:
Program til støtte for udvikling af forskningsintensive SMV’ers forretningsideer, som kræver
forskning og udvikling. Omhandler internationalt, markedsnært innovationssamarbejde
mellem forsknings- og innovationsaktive virksomheder med stort vækstpotentiale.

Frister for ”Traditional
Projects”:
Environment:
Deadline for konceptnoter: medio
juni 2018
Deadline for ansøgning: januar
2019
Climate action: september 2018
Ansøgningsfrist for “Preparatory
Projects”
Environment and Climate action:
medio september 2018
Ansøgningsfrist for “integrated
projects”
Environment and Climate
Change:
Deadline for konceptnoter: juli
2018
Deadline for fulde ansøgning:
ultimo januar 2019

Ansøgningsfrist er 13. september
2018.
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Innovationsfonden er dansk kontaktpunkt:
http://innovationsfonden.dk/da/soegemulighed/e
urostars

Eksempler på støttede projekter:
Gert & Olufsen
RapCam-FC
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Programmet har ingen tematiske bindinger, dvs. projekter inden for miljøteknologi har
samme prioritet som andre projekter.
Støtteområder: Samarbejdsprojekter mellem forskningsaktive små og mellemstore
virksomheder indbyrdes eller mellem disse virksomheder og videninstitutioner fra mindst to
Eurostars-medlemslande. Projektet skal være forsknings- og innovationsorienteret og
resultere i et produkt, som kan markedsføres senest 2 år efter projektets afslutning.
Tilskud til danske virksomheder: Op til 50 % af projektudgift.
Tilskud til danske videninstitutioner og GTS-institutter: Op til 75 % såfremt dansk mindre
virksomhed deltager.
Projektdeltagere: Små og mellemstore virksomheder, hvor 10 % af de ansatte er
beskæftiget med forskning/udvikling, eller hvor 10 % af omsætningen anvendes til
forskning/udvikling. Andre virksomheder kan deltage, men får ikke tilskud. Derudover
videninstitutioner og GTS-institutter.
Vigtige krav: Ansøgeren skal være en forsknings-/udviklingsaktiv lille eller mellemstor
virksomhed hjemmehørende i et Eurostars-land, og projektdeltagerne skal komme fra
mindst to forskellige Eurostars-lande. Projektet skal sigte mod at udvikle et
produkt/proces/service, der kan markedsføres senest to år efter projektafslutning.
Projektvarigheden er højst 3 år. Deltagende forskningsaktive virksomhed(er) skal afholde
mindst 50 % af de samlede projektomkostninger, men ingen deltager eller land må afholde
mere end 75 % af omkostningerne. Der lægges vægt på innovationshøjde og kommercielt
potentiale samt projektimplementering.

CLIMATE- KIC Accelerator

http://www.climate-kic.org/forentrepreneurs/accelerator/
http://www.climatekic.org/programmes/entrepreneurship/a
ccelerator/
http://www.climate-kic-dach.org/
Eksempler på støttede projekter;
Suntherm: http://www.suntherm.dk/

Climate-KIC Accelerator fokuserer på klima effekter gennem kommercialisering af cleantech
projekter.
Programmet varer 18 måneder og giver entreprenører viden, ressourcer og værktøjer
igennem 3 stadier
1. Basis
Find din markeds niche, udvikl en finansiel model som fungerer, og find ud af hvordan
du skal tjene penge og skalere din forretning. I dette stadie gives støtte på op til €
20,000.
2. Validering
Tal med kunderne og få verificeret dine forretningsantagelser. Støtten i stadie 2 er max
€ 25,000 og skal dække dine rejseomkostninger.
3. Leverance
Gør din forretning klar til markedet. Find de første kunder, samarbejdspartnere og
investorer og form partnerskaber der kan vækste din forretning hurtigt. Støtte på op til €
50,000.
Vigtige krav:
For at deltage skal der underskrives en Investment Agreement som træder I kraft efter 3.
stage og berettiger Climate KIC til en mindre ejerandel i virksomheden

Næste ansøgningsfrist meddeles
via mail, som man kan tilmelde
sig gennem følgende link:
http://www.climate-kicdach.org/registration
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https://cip.kic-innoenergy.com/home.html

KIC Innoenergy fokuserer på projekter indenfor grøn energi, som har max 5 år til markedet.
Investeringer fra KIC ligger typisk på mellem €100.000- €5 mio og kan max udgøre 80% af
totalbudgettet for projektet.

Ansøg herfra:

Støtteområder:

Programmet er åben for
ansøgninger året rundt.

https://investmentround.innoenergy.com KIC Innoenergy støtter bæredygtige energi projekter der reducerer energi omkostninger,
øger en operationelle sikkerhed og reducere drivhusgasser og indenfor 8 tematiske
/home.html
områder:
1. Renewable energy
2. Clean coal and gas technologies
3. Energy storage
4. Energy efficiency
5. Nuclear instrumentation
6. Smart and efficient buildings and cities
7. Smart electric grid
8. Energi from chemical fuels

Vigtige krav:
Det innovative produkt eller service skal kunne være klar til markedet indenfor 5 år eller
mindre.
For at søge skal projektet have gennemgået proof of concept svarende til Technology
Readiness Level 5 (TRL>= 5)
For at få støtte fra KIC InnoEnergy skal et konsortie bestå af mindst 3 og max 7 europæiske
partnere fra både industri og research sektorer. Partnerne skal være fra mindst 2 forskellige
lande og mindst én virksomhed som kan kommercialisere produktet skal være involveret i
projektet fra starten.
Horizon 2020
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ & http://fivu.dk/forskning-og-innovation/internationalt-samarbejde/europaeiske-samarbejder/horizon2020
Eksempler på støttede projekter:
Rebrick
Weecycle
EFENIS
Agrobiofilm
Horizon 2020 er Europa-Kommissionens nye rammeprogram for forskning og innovation. Rammeprogrammet erstatter FP7.
Horizon 2020, som gælder for perioden 2014-2020, har et budget på 80 mia. euro (ca. 595 mia. kroner).
Kommissionen lægger op til, at Horizon 2020 skal sammenfatte det nuværende rammeprogram for forskning FP7 samt innovationsdelene af Konkurrence- og
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Innovationsprogrammet (CIP) og Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) for på den måde at etablere en mere samlet tilgang til forskning og innovation.
De tre hovedelementer i Horizon 2020 er:
 Videnskab i topklasse
 Industrielt lederskab
 Samfundsmæssige udfordringer
Fokus for Horizon 2020 vil være på samfundsmæssige udfordringer (klimaforandringer og fødevaresikkerhed), innovation (økonomisk vækst og øget deltagelse af SMV’er) og
forenkling (fælles regelsæt og mindre revision).
Se opslagene for hvert af områderne nedenfor:
Horizon 2020 Grønnere økonomi i
overenstemmelse med Sustainable
Development Goals (SGD)
Samfundsmæssige Udfordringer –
’Klimaindsats, miljø, ressourceeffektivitet og
råvareforsyning’
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
/h2020-section/climate-action-environmentresource-efficiency-and-raw-materials
Dansk information:
http://fivu.dk/forskning-og-innovation/tilskud-tilforskning-og-innovation/eu-og-internationaleprogrammer/eus-forsknings-oginnovationsprogram-horizon-2020

Horizon 2020 Mobilitet for Vækst
Samfundsmæssige Udfordringer –
Intelligent, Grøn og Integreret Transport
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
/h2020-section/smart-green-and-integratedtransport
Dansk information:
http://fivu.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-

Hovedtema:
Fokus er her på at rykke imod en grønnere, mere ressourceeffektivt og klimatisk robust
økonomi som er fæstet i det naturlige miljø. Der skal kunne vises stærkt engagement til at
støtte FN’s Bæredygtige Udviklingsmål. Foruden et Europæisk fokus vil der blive givet
opmærksomhed til hot-spots for klimaændriner og på samarbejde med vigtige internationale
partnere.
Støtteområder:
På baggrund af politisk drivkraft mod øget investering i bæredygtig udvikling og
klimarelateret forskning og innovation, samt integrering af digitalisering, styrkelse af
internationalt forsknings- og innovationssamarbejde, samfundsholdbarhed, og
markedsskabende innovation er der valgt 6 støtteområder. De særligt udvalgte
støtteområder er den cirkulære økonomi, råvareforsyning, vand for miljøet, økonomien og
samfundet, innovation af byer for bæredygtighed og holdbarhed, bevarelse af naturlige of
kulturelle aktiver.
Projektdeltagere:
Mindst tre uafhængige deltagere fra tre forskellige EU-lande eller associerede lande.
Vigtige krav:
Resultaterne skal kunne nyttiggøres af de deltagende virksomheder og bidrage til
kommerciel og beskæftigelsesmæssig fremgang i disse.
Hovedtema:
Dette opslag adresserer de nye udfordringer der er med til at ændre transportmuligheder.
Der er brug for at udvikle og efterprøve nye løsninger der hurtigt kan blive taget i brug.
Transportmuligheder, infrastruktur og drift modeller skal integreres ind i et Europæisk
system af intelligent, forbundet mobilitet for passagerer og last så det aflaster klimaet og
miljøet mest muligt.
Støtteområder:
En række støtteområder er blevet identificeret ved hjælp af Europas vision for fremtidens
forsknings og innovations prioriteter. De fire støtteområder er: lav-kulstof og bæredygtig

Ansøgningsfrist
19 februar 2019 (enkelt-fase projekter
eller fase 1 projekter)
04 september 2019 (fase 2 projekter)

Ansøgningsfrister varierer alt efter
projekttype
Enkelt-faseprojekter
24 april 2019
To-fasede projekter
F1: 16 januar 2019
F2: 12 september 2019

Oversigt over tilskud til miljøeffektive teknologier i Danmark, Norden og EU
forskning-og-innovation/eu-og-internationaleprogrammer/eus-forsknings-oginnovationsprogram-horizon-2020

Horizon 2020 Bygge en lav-kulstof og
robust klima fremtid: miljøaktion til
støtte for Paris-aftalen
Samfundsmæssige Udfordringer –
’Klimaindsats, miljø, ressourceeffektivitet og
råvareforsyning’
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
/h2020-section/climate-action-environmentresource-efficiency-and-raw-materials
Dansk information:
http://fivu.dk/forskning-og-innovation/tilskud-tilforskning-og-innovation/eu-og-internationaleprogrammer/eus-forsknings-oginnovationsprogram-horizon-2020

Horizon 2020 Bygge en lav-kulstof og
holdbar klima fremtid: Grønne Køretøjer
Samfundsmæssige Udfordringer –
‘Intelligent, grøn og integreret transport’
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
/h2020-section/smart-green-and-integratedtransport

Dansk information:
http://fivu.dk/forskning-og-innovation/tilskud-tilforskning-og-innovation/eu-og-internationaleprogrammer/eus-forsknings-oginnovationsprogram-horizon-2020
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transport, sikker, integreret og holdbar transport systemer, global lederskab og
konkurrencedygtighed og at stå til regnskab for folket.
Projektdeltagere:
Mindst tre uafhængige deltagere fra tre forskellige EU-lande eller associerede lande.
Vigtige krav:
Resultaterne skal kunne nyttiggøres af de deltagende virksomheder og bidrage til
kommerciel og beskæftigelsesmæssig fremgang i disse.
Hovedtema:
Målet er at producere løsninger for udførelsen af Paris-aftalens mål samt af fremme
relevant videnskabelig viden for reducering af drivhusgasser. Projekter kan også støtte
relevant EU politiker og objektiver. Ikke kun Paris-aftalen, men også FN’s Bæredygtige
Udviklingsmål, bliver behandlet under dette opslag.
Støtteområder:
Projekter under dette opslag forventes at støtte EU’s målsætninger om gennemførsel af
Paris-aftalen samt FN’s Bæredygtige Udviklingsmål nr 13 (Klimaaktion), nr 6 (sikre ledighed
og bæredygtig ledelse af vand og kloakering for alle), nr 11 (bæredygtige byer og
lokalsamfund), nr 14 (livet under vand) og nr 15 (liv på jorden).
Projektdeltagere:
Mindst tre uafhængige deltagere fra tre forskellige EU-lande eller associerede lande. Særlig
indsats vil blive givet til samarbejde med strategiske partner lande eller regioner.
Vigtige krav:
Resultaterne skal kunne nyttiggøres af de deltagende virksomheder og bidrage til
kommerciel og beskæftigelsesmæssig fremgang i disse.
Hovedtema:
Grønne Køretøjer handler om at få udbredt elektriske køretøjer, for hvilke efterspørgslen
stiger i takt med technologiske udviklinger indenfor batteriers holdbarhed og i takt med at
man bliver opmærksom på effekterne af partikel udledning på helbredet.Støtteområder:
Hovedsagelig vil opslaget fokusere på 1) fremskridt indenfor elektriske batterier, 2) nye
konstruktioner, koncepter og komponenter som kan støtte tilblivelsen af tredje generation af
elektriske køretøjer, 3) forbedre opladningen fra slutbrugerens synspunkt, 4) støtte
konkurrencedygtigheden i Europæiske industrier gennem udviklingen af digitaliseret
produktion og avanceret materiale, og 5) tage fat på den urbane dimension af at introducere
elektriske køretøjer.
Projektdeltagere: Mindst tre uafhængige deltagere fra tre forskellige EU-lande eller
associerede lande.
Vigtige krav: Resultaterne skal kunne nyttiggøres af de deltagende virksomheder og
bidrage til kommerciel og beskæftigelsesmæssig fremgang i disse.

Ansøgningsfrist
19 februar 2019 (enkelt-fase projekter
eller fase 1 projekter)
04 september 2019 (fase 2 projekter)

Ansøgningsfrist 24 april 2019
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Horizon 2020 SME
Industrielt Lederskab – Innovation i SMV’er
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
/h2020-section/innovation-smes
Calls:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/
desktop/en/opportunities/h2020/index.html
Dansk information:
http://fivu.dk/forskning-og-innovation/tilskud-tilforskning-og-innovation/eu-og-internationaleprogrammer/eus-forsknings-oginnovationsprogram-horizon-2020

Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie
Innovative Uddannelsesnetværk (ITN)
Videnskab i Topklasse – ’Marie
Skłodowska-Curie-Aktioner’
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
/h2020-section/marie-sk%C5%82odowska-curieactions
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Hovedtema:
SME Instrumentet yder direkte støtte til små- og mellemstore europæiske virksomheder
med ønske om at udvikle og internationalisere innovative ideer. Ordningen har et
overordnet budget på 3 mia. euro som vil blive udbudt i to separate faser med løbende
deadlines.
Støtteområder:
Fase 1: Op til 50.000 euro til proof-of-concept og forundersøgelser. Udbydes til
undersøgelse og vurdering af den tekniske gennemførlighed og det kommercielle potentiale
for banebrydende innovation.
Fase 2 fra 0,5-2,5 mio. euro til udvikling og demonstration. Udbydes til innovative projekter
med henblik på kommercialisering, understøttet af en strategisk handlingsplan.
70 % tilskud til de samlede projektomkostninger.
Projektdeltagere: Ordningen henvender sig til højteknologiske og forskningstunge
virksomheder, serviceorienterede virksomheder, konsortier og SMV’er der ansøger alene.
Vigtige krav: Mindst én SMV skal være repræsenteret. Kun ét projekt ad gangen. Fase 2
projekter skal baseres på en strategisk handlingsplan med fokus på IPR og kommerciel
udnyttelse.

Hovedtema:
ITN har til formål at uddanne en ny generation af kreative iværksætter- og innovative
forskere på et tidligt stadie, med henblik på at ruste dem til at imødegå nuværende og
fremtidige udfordringer og til at omsætte viden og ideer til produkter og tjenester til
økonomisk og social fordel. ITN vil hæve ekspertise og struktur for forskning og ph.d.uddannelse, udvide den traditionelle akademiske forskeruddannelse og udstyre dem med
rette kombination af forskningsrelaterede og omsættelige kompetencer. ITN er et bottom-up
initiativ der kan åbne for støtte til forskning og innovation inden for grønne teknologier, fra

http://ec.europa.eu/easme/en/hori
zons-2020-sme-instrument
Fase 1 ansøgningsfrister 20182020
08 February 2018 17:00
03 May 2018 17:00
05 September 2018 17:00
07 November 2018 17:00
13 February 2019 17:00
07 May 2019 17:00
05 September 2019 17:00
06 November 2019 17:00
12 February 2020 17:00
06 May 2020 17:00
02 September 2020 17:00
04 November 2020 17:00
Fase 2 ansøgningsfrister 20182020
10 January 2018 17:00
14 March 2018 17:00
23 May 2018 17:00
10 October 2018 17:00
09 January 2019 17:00
03 April 2019 17:00
05 June 2019 17:00
09 October 2019 17:00
08 January 2020 17:00
18 March 2020 17:00
19 May 2020 17:00
07 October 2020 17:00
.
deadline: 15 januar 2019
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Dansk information:
http://fivu.dk/forskning-og-innovation/tilskud-tilforskning-og-innovation/eu-og-internationaleprogrammer/eus-forsknings-oginnovationsprogram-horizon-2020

Programme for the Competitiveness of
Enterprises and SMEs (COSME)
EU-program
http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm
Dansk information:
http://erhvervsstyrelsen.dk/cosme

EUopSTART
Forsknings- og Innovationsstyrelsen
http://ufm.dk/forskning-oginnovation/tilskud-til-forskning-oginnovation/find-dansketilskudsprogrammer/euopstart
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grundforskning til markedsmodning.
Støtteområder: ITN støtter konkurrencedygtige udvalgte fælles forskeruddannelse og /
eller ph.d.-programmer, som gennemføres af partnerskaber mellem universiteter,
forskningsinstitutioner, forskningsinfrastrukturer, virksomheder, SMV'er og andre
samfundsøkonomiske aktører fra forskellige lande i og uden for Europa. Partnerskaber har
form af fælles europæisk Training Networks (ETN), European Industrial doktorgrader (EID)
eller europæisk Joint doktorgrader (EJD).
Projektdeltagere: Mindst tre uafhængige deltagere fra tre forskellige EU-lande eller
associeret lande.
Vigtige krav: Resultaterne skal kunne nyttiggøres af de deltagende virksomheder og
bidrage til kommerciel og beskæftigelsesmæssig fremgang i disse.
Hovedtema:
Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) er et EU-program,
som har til formål at styrke europæiske virksomheders konkurrenceevne og bæredygtighed
samt fremme iværksætterkulturen og forbedre SMV’ers vækst i EU. COSME har et forventet
budget på ca. 2 mia. euro (ca. 15 mia. kr.) i perioden 2014-2020. Det nye program afløser
visse af støtteordningerne i Programmet for Konkurrenceevne og Innovation (CIP).
Støtteområder: COSME bidrager med finansiering til projekter og initiativer inden for
følgende indsatsområder: Bedre rammevilkår for virksomheder i EU; Iværksætterkultur og –
kompetencer; Bedre adgang til kapital; og bedre adgang til markeder med særligt fokus på
EU’s indre marked, men også globale markeder. Der udarbejdes et årligt arbejdsprogram,
som sætter rammerne for, hvordan midlerne i COSME udmøntes. Størstedelen af
COSME’s budget går til at sikre bedre adgang til kapital via oprettelse af finansielle
instrumenter, som varetages af Den Europæiske Investerings Fond.
Projektdeltagere: Små og mellemstore virksomheder, entreprenører, private, business
support organisationer samt finansielle organisationer.
Hovedtema:
EUopSTART yder tilskud til danske virksomheders og videninstitutioners forberedende
arbejde med at deltage i udvalgte europæiske og internationale programmer, herunder
særligt i EU's 8. Rammeprogram (Horizon2020).
Støtteområder: Medfinansiering af omkostninger (medgået tid og udgifter, fx til rejser og
ekstern konsulentbistand) i forbindelse med udarbejdelse af ansøgninger om støtte fra
internationale programmer. EUopSTART kan ligeledes medfinansiere ansøgeres udgifter til
kontraktforhandlinger efter positivt støttetilsagn fra EU. 50 procent af udgifterne dækkes.
Maksimalt støttebeløb: Som partner i et projekt kan der opnås tilskud på op til 50.000 DKK
til at forberede en ansøgning. Som koordinator i et konsortie kan der opnås tilskud på op til
75.000 DKK
Projektdeltagere: Ansøgningsberettigede i de forskellige programmer. Både virksomheder
og offentlige deltagere er støtteberettigede.

Calls:
http://ec.europa.eu/research/parti
cipants/portal4/desktop/en/opport
unities/cosme/index.html#c,calls=
hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0
&hasOpenTopics/t/true/1/1/0&allC
losedTopics/t/true/1/1/0&+Publicat
ionDate/desc

Ansøgningsfrister:
22. var maj 2018 kl. 12.00
08. oktober 2018 kl. 12.00
BEMÆRK: ansøgningsportalen er
lukket i perioden 09. maj kl. 16.00
til 14. maj kl. 09.00.

Oversigt over tilskud til miljøeffektive teknologier i Danmark, Norden og EU

Opdateret 31. maj 2018

Oversigt over tilskud til miljøeffektive teknologier i Danmark, Norden og EU

Opdateret 31. maj 2018

Nordiske programmer, hvor virksomheder kan opnå medfinansiering af egen indsats eller tilskud til ydelser.

Nordisk Energiforskning
http://www.nordicenergy.net

Toppforskningsinitiativet
http://www.toppforskningsinitiativet.org/no

NEFCO
Nordic Environment Finance Corporation
http://www.nefco.org/introduction

NOPEF
Den nordiske projekteksportfond

https://nopef.com/nopef/
information om financiering:
https://nopef.com/financing/information-aboutfinancing/

Hovedtema:
Nordisk Energiforskning - Nordisk samarbejde inden for udvalgte temaer samt nordisk EUdeltagelse. Dansk finansiering af nordisk energiforskning kommer fra EUDP-programmet.
Støtteområder: Projekter inden for fokusområderne. Op til 50 % støtte til
projektomkostninger.
Projektdeltagere: Virksomheder og institutioner, som har projekter, der falder inden for
fokusområderne.
Vigtige krav: Til nordiske projekter: Der skal være deltagere fra mindst 3 (og helst 5)
nordiske lande. Egenfinansieringen skal være mindst 50 % og projekttiden højst 36 mdr.
Ved deltagelse i internationale projekter gælder diverse regler. Se det enkelte call.
Inden for miljø-, energi- og klimaområdet er desuden etableret det nordiske
Toppforskningsinitiativ. Virksomheder forventes inddraget; men der er tale om en primært
offentlig forskningssatsning.
Hovedtema:
Finansiering af projekter af miljømæssig interesse og med nordiske samarbejdspartnere i
de baltiske lande samt nordvest-Rusland, Ukraine og Hviderusland.
Støtteområder: Projekter, som har positiv effekt for miljøet i nærområdet eller regionen.
Projekterne er grupperet inden for blandt andet: behandling af spildevand, Miljø, landbrug,
Energi,og Rådgivning. NEFCO yderlån eller kapital investering på op til 5 mio EUR til
dækning af max 30-40 procent af projektets totale omkostninger. Derudover administrerer
NEFCO en række legater, som kan tildele støtte til foreskellige dele af projekterne, f. eks.
forundersøgelser eller financiering af projektgennemførsel.
Projektdeltagere: Ansøger skal være en virksomhed, myndighed eller organisation i et
nordisk land.
Vigtige krav: Den nordiske partner skal have stor erfaring inden for projektområdet.
Projektet skal være rentabelt miljømæssigt, økonomisk, teknisk og institutionelt.
Hovedtema:
Nopef bevilger rentefrie lån til at styrke små og mellemstore nordiske virksomheders
internationale konkurrenceevne til delfinansiering af forstudier.
Støtteområder: Støtte i form af rentefrie lån ydes dels til forstudieomkostninger ved
etablering af virksomhed i udlandet (40 % støtte) og dels til projekteksport (også 40 %).
Også her er det primært forstudier og beslutningsgrundlag, der støttes. I disse år har
projekter inden for klima og luft, hav og kystzoner, biologisk mangfoldighed samt
bæredygtigt forbrug og produktion særlig prioritet. Støtte gives til initiativer i lande uden for
EU og EFTA samt Bulgarien og Rumænien.
Projektdeltagere: Ordningen er rettet mod virksomheder med færre end 500 ansatte og

De nordiske initiativer er ramme
om forskellige udbud/ muligheder.
Interesserede kan følge
udbudsmuligheder på det anførte
link til Nordisk Energiforskning.
http://www.nordicenergy.org/fundi
ng/ (i øjeblikket ingen ledige
muligheder)
Toppforskningsinitiativet: Ingen
aktuelle opslag.

Ingen faste frister. Oplysninger
om et projekts muligheder og
ansøgning ved tlf. henvendelse.

Løbende deadline.
Der skal indledningsvis tages
kontakt til Nopef.

Oversigt over tilskud til miljøeffektive teknologier i Danmark, Norden og EU

Opdateret 31. maj 2018

mindre end 100 mio. euro i omsætning.
Vigtige krav: Ansøger skal have ressourcer og erfaringer til at gennemføre hovedprojektet.
Ved projekteksport skal der være en navngiven kunde. Virksomheder kan samarbejde om
et projekt ved etablering i udlandet
Disclaimer
Oversigten fokuserer alene på ordninger til støtte af virksomheders forskning, udvikling og markedsmodningsaktiviteter med relevans for miljøområdet. Oversigten prætenderer
ikke at være udtømmende.
Det fremhæves, at oversigten ikke indeholder information om støtte til eksport samt til donorfinansierede opgaver, herunder via Danida. Vedr. eksportstøtte henvises til
Vækstguiden: https://startvaekst.virk.dk/find-stoette; samt til Eksportrådet http://um.dk/da/eksportraadet/eksportraadet-tilbyder/saadan-samarbejder-vi/tilskud/. Der henvises
desuden til vejledning via Danida business http://um.dk/da/danida/samarb/danida-business/
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CASES OG EKSEMPLER TIL INSPIRATION: MUDP
På ecoinnovation.dk
kan du finde flere eksempler med danske succeshistorier (link).

AQUAPORIN
Aquaporin A/S
Fond: MUDP
Støtte til projekt: 740.000 kr.
Partnere: Alfa-Laval
Projekt periode: 2012-2013
Den danske virksomhed Aquaporin A/S har over en årrække
udviklet en membran, der med et naturligt protein kan trække rent
vand ud af forurenede væsker som eksempelvis spildevand.
Ved at bruge et naturligt protein, det såkaldte aquaporin-protein,
der findes i alle biologiske celler, kan membranen filtrere forurenet
vand og saltvand ved kun at lade de rene vandmolekyler slippe
igennem membranen. Det rene vand trækkes simpelthen ud af
den forurenede væske ved at udnytte den trykforskel, der opstår
mellem det rene vand og den forurenede væske på hver sin side af
membranen. Projektets formål er at videreudvikle ”flat sheet”
membran teknologien med henblik på at øge præstationen, samt
at opskalere denne alternative teknologi parallelt med
videreudviklingen af ”hollow fibre” teknologien.
Løsningen rummer et stort potentiale for virksomheder globalt og
for områder, der mangler drikkevand.
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CASES OG EKSEMPLER TIL INSPIRATION: GUDP

AutoKat
Pamutec A/S
Fond: GUDP
Støtte til projekt: 2,6 mio. kr.
Partnere: AgroTech A/S, Løgager Minkfarm A/S
Projekt periode: 2012-2014
Der findes ikke et velfungerende udmugningssystem til gyllerender på
pelsdyrfarme. Derfor foregår udmugning manuelt, hvilket er tidskrævende og
fysisk belastende for medarbejderne. Mange pelsdyravlere når ikke at muge ud
så ofte, som anbefalingerne foreskriver, og det resulterer i
ammoniakfordampning og udledning af store mængder CO₂. Pamutec, som
udvikler udstyr til pelsdyravlere, har sat sig for at løse problemet.
Pamutec har iværksat et projekt, som skal reducere CO₂-udslippet, skabe bedre
arbejdsmiljø og bedre dyrevelfærd inden for pelsdyropdræt. Fordele skal opnås
ved udvikling af et nyt fuldautomatisk udmugningssystem til pelsdyrfarme. Mere
specifikt en gylleskraber, som kan bruges i de særligt indrettede pelsdyrstalde,
hvor maskinerne fra andre dyrehold ikke kan anvendes. Pamutec samarbejder
med en række aktører om at realisere det fuldautomatiske udmugningssystem.
Over de næste år skal Pamutec tilpasse og teste systemet i samarbejde med
AgroTech, som kan måle ammoniakfordampning. Målingerne foretages på
Løgager Minkfarm, hvor det undersøges, hvordan systemet virker i praksis, og
om effekterne matcher forventningerne.
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CASES OG EKSEMPLER TIL INSPIRATION: EUDP

Online WAsP
DTU Wind
Fond: EUDP
Støtte til projekt: 5,3 mio. kr.
Partnere: EMD International A/S
Projekt periode: 2014-2016
Vindressource undersøgelser af store vindmølleparker ved hjælp af
modeleringsværktøjerne WAsP og WindPRO er ret dyre, men udgør en
mindre omkostning i den samlede investering i stor-skala (multi- MW)
vindkraftprojekter. Desuden kræver præcis brug af modellerne i WAsP og
WindPRO, erfaring og indsigt i vindmølle meteorologi, lokal on-site
vindmålinger og modellerings miljøpåvirkning. Men for mange små og
mellemstore vindmølleprojekter (SMWTs), op til 1MW, er Wasp og
WindPRO analyser ofte anset for at være for dyre. Der er dog en stigende
efterspørgsel efter SMWTs til distribueret elproduktion som kunne drage
nytte af WAsP og WindPRO.
Målet med projektet er at udvikling og demonstration af en billig og
brugervenlig online-version af en dedikeret og fokuseret delmængde af
modellerne inden WAsP og WindPRO specifikt til det segment.
Den nye online WAsP vil være interessant for vindmølleproducenter
udviklere og producenter, individuelle vindmølleejere, planlægnings
myndigheder/kommuner, rådgivere og projekt udviklere.
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CASES OG EKSEMPLER TIL INSPIRATION: EL-FORSK

FLOAT
DEXA Wave energy ApS
Fond: EL-FORSK
Støtte til projekt: 8 mio. kr.
Partnere: Hi-Com A/S, Wave Star A/S
Projekt periode: 2014-2016
FLOAT (New Flexural UHPC Application for Wave Converters) sigter
mod at udvikle samt afprøve et nyt koncept for bølgekraft-flydere,
baseret på high performance-beton (UHPC). Der er tale om en
platformsteknologi med relevans for alle typer bølgekraftmaskiner.
Aktiviteterne omfatter konstruktions- og designoptimering,
materialeudvikling samt demonstration på to af de mest lovende
bølgekraftmaskiner. Samlet forventes FLOAT at nedsætte prisen på
bølgekraft-genereret elektricitet. Dette opnås gennem udvikling af
forbedrede komponenter, som med styrket holdbarhed og
driftssikkerhed mærkbart reducerer systemernes anskaffelses- og
vedligeholdelsesomkostninger.
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CASES OG EKSEMPLER TIL INSPIRATION: FORNYELSESFONDEN

Odourguard
MT Højgaard A/S

Fond: Fornyelsesfonden (Erstattes med Markedsmodningsfonden)
Støtte til projekt: 3,8 mio. kr.
Partnere: MHJ Agroteknik A/S AgroTech A/S
Projekt periode: 2011-2013

OdourGuard er en systemløsning som kan reducere lugt og emissioner og generelt forbedre luftkvaliteten i
åbne husdyrstalde. Det består af et opsamlings- og opkoncentreringssystem samt renseteknologi. Det har
hidtil været svært at forestille sig, at man kunne opsamle emissioner i åbne stalde – det har OdourGuard
potentiale til. OdourGuards systemløsning består af et let gulvsug sammensat med forskellige
renseteknologier. I pilotforsøg har gulvsuget vist sig at kunne opsamle 74 % af lugt- og
ammoniakemissionen over en étårig periode, sammenholdt med naturlig ventilation. OdourGuard´s
renseteknik forventes at kunne frarense 75 % - 95 % af den opsamlede emission.
Ud over lugt og emission forventes OdourGuard at have positiv virkning i forhold til reduktion af luftbåren
smitte. Dyrevelfærden forbedres som følge af et bedre staldklima (temperatur, ammoniak, luft og støv).
Fond: Fornyelsesfonden (Erstattes med Markedsmodningsfonden)
Støtte til projekt: 3,6 mio. kr.
Partnere: Insero E-Mobility VPM Developement, Frichs A/S
Radijet Aps
Projekt periode: 2012-2014

GreenJet

RadiJet blev grundlagt i juli 2009 og er en mindre teknologi startup virksomhed, der udvikler en let,
gasturbine multi-fuel el-generator til flere applikationer, så som bil eller mikrokraftvarme industrien.
Radijet, i samarbejde med tre andre partnere, søgte, i 2012, fornyelsesfonden om midler til projektet
GreenJet. Formålet med GreenJet var optimering og implementering af en proprietær 10 kW
mikrogasturbine, der skal fungere en som innovativ systemløsning til miljøvenlig mikrokraftvarme i
hjemmet. Ydermere, var det også målet at kunne bruge teknologien som range extender i små elektriske
køretøjer. Gasurbinemotoren er baseret på en innovativ radial jet turbine med en integreret elektrisk
generator. Den teknologi - som et patentkrav er indgivet - har en enestående robust design og bruger meget
få avancerede komponenter, hvilket gør det billigt og nemt at fremstille.
RadiJet søgte midler i fornyelsesfonden fordi projektet er lang henne i udviklingsfasen og samtidig har et
klart ”grønt” potentiale, da projektet kan være medvirkende til markante ændringer af udledning af
drivhusgasser inden for transport industrien og i hjemmet.
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CASES OG EKSEMPLER TIL INSPIRATION: HØJTEKNOLOGIFONDEN

Yaw Drive Unit
Svendborg Brakes A/S
Fond: Højteknologifonden (Er nu del af Danmarks Innovationsfond)
Støtte til projekt: 9,8 mio. kr.
Partnere: Kirkholm Maskiningeniører A/S, DTU Mechanical
Engineering
Projekt periode: 2014-2016
Projektets mål er at udvikling en ny krøjemekanisme til vindmøller
baseret på et glidelejeprincip og opbygget i mindre kost-effektive
moduler, som kan varetage lejefunktionen med smøring,
fastholdelse af nacellen samt udførelse af krøjebevægelsen.
Projektet vil bidrage til øget konkurrenceevne for både projektets
partnere og slutbrugere gennem markante omkostningsbesparelser
for vindmølleproducenter ved indkøb og servicering af
krøjemekanismer.
Danmarks Innovationsfond er stiftet ved en politisk aftale i
Folketinget i oktober 2013. Innovationsfonden etableres ved at
samle Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet
for Teknologi og Innovation i én samlet fond.
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CASES OG EKSEMPLER TIL INSPIRATION: ECO-INNOVATION, CIP

REBRICK
Gamle mursten A/S
Fond: CIP, Eco-Innovation
Støtte til projekt: 5,5 mio. kr.
Partnere: Scan-Vibro A/S, D’Appolonia S.p.A
Projekt periode: 2010-2013
Firmaet søgte 2010 midler til demonstration af innovativ
proces til rensning og genanvendelse af gamle mursten
gennem innovativ renseproces. Når man genanvender
gamle mursten, sparer man 98 procent af den CO2, der
udledes ved produktion af nye mursten. Det støtteværdige
aspekt i dette projekt er princippet om ”cradle-to-cradle”.
Der blev søgt støtte fra EU i Eco-innovation fonden (LINK),
til et international samarbejde med 3 andre industrielle
partnere. Midlerne blev søgt i” Competitiveness and
Innovation Framework Programme” (CIP) som var en del af
EU’s 7. rammeprogram. Under Horizon2020 er det
tilsvarende program nu kaldt ”Programme for the
Competitiveness of enterprises and SMEs” (COSME).
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CASES OG EKSEMPLER TIL INSPIRATION: EUROSTARS

Gertsen og
Olufsen A/S

Fond: Eurostars
Støtte til projekt: 1,3 mio. kr.
Partnere: Ingen.
Projekt periode: 2013-2015

Gertsen & Olufsen A/S er i dag en førende international
samarbejdspartner for skibsredere og værfter i den globale
marineindustri og Skandinaviens førende leverandør af udstyr til
mindre skibe og fritidsbåde.
Projektet er centreret omkring udvikling af bedre og mere
energieffektive renseanlæg, der kan rense for nitrat og fosfor bedre
end nuværende anlæg ved at kombinere eksisterende teknologi.

RAPFAM-FC
DTU Fysik

Fond: Eurostars
Støtte til projekt: 20 mio. kr.
Partnere: Amminex A/S, CellEra Inc.
Projekt periode: 2011-2015

Projektets primære formål er udvikling af en ny, KW-Range,
miljøvenligt, ikke-CO2 udledende, effektiv og omkostningseffektiv
Power Generation Device (PGD). Den vil blive baseret på en ny platinfri membran brændselscelle teknologi. Brændstofskilden vil kunne
være ammoniak, i både flydende samt fast form.
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CASES OG EKSEMPLER TIL INSPIRATION: ECO-INNOVATION, CIP

WEECycle
Averhoff A/S
Fond: CIP, Eco-Innovation
Støtte til projekt: 770.000 kr.
Partnere: : International Solid Waste Association, ReTeK GOSLAR Recycling GmbH
Projekt periode: 2012-2014
Averhoff familien har siden 1948 beskæftiget sig med behandling af affald. I
begyndelsen inden for returpapirindustrien og senere - i 1980, begyndte Averhoff
med indsamling og genvinding af computere og andet elektronik udstyr. Averhoff
A/S blev grundlagt i 1985, og har til dato oparbejdet stor erfaring i miljørigtig og
rationel adskillelse og efterbehandling af elektronik udstyr.
I 2008 søgte firmaet i samarbejde med 3 andre partnere, midler til demonstration
og markedsmodning af nye innovative genbrugsteknologier i EU fonden ”CIP-Ecoinnovation”. Med udgangspunkt i Averhoffs genbrugsfacilitet og tekniske
løsninger, var projektet rettet mod demonstration af ny forbedret teknologi til
separation og genbrug af materialer fra elektronikskrot, samt udvikling af ”best
pratice” og efterfølgende implementation og vidensspredning på EU plan.
Midlerne blev søgt i” Competitiveness and Innovation Framework Programme”
(CIP) som var en del af EU’s 7. rammeprogram. Under Horizon2020 er det
tilsvarende program nu kaldt ”Programme for the Competitiveness of enterprises
and SMEs” (COSME).
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CASES OG EKSEMPLER TIL INSPIRATION: FP7

EFENIS
Vestas Aircoil A/S
Fond: FP7 (Erstattes med Horizon2020)
Støtte til projekt: 30 mio. kr.
Partnere: 16
Projekt periode: 2012-2015
Vestas Aircoil A/S var oprindeligt en del af Vestas A/S men blev et
selvstændigt firma i 1986. Det er i dag markedsførende inden for
produktion af intercooler, water mist catchers, varmevekslere,
generatorkølere og kompressorkølere.
Firmaet er med som partner i et stort projekt ”Efficient Energy
Integrated Solutions for Manufacturing Industries” (EFENIS), der er
støttet af EU's 7. rammeprogram ”Coorperation energyENERGY.2011.8.1-2”. Projektet er støttet med € 4 mio. Det er et
demonstrations orienteret projekt, der består af seksten partnere,
herunder fem store industrivirksomheder, to SMV'er og ni
universiteter og forskningsinstitutioner fra elleve lande.
Projektperioden er fra 2012-2015. Det overordnet mål med projektet
er demonstration af industriel ressourcesymbiose for cementindustri
og olierafinaderi med henblik på fremskynding af udviklingen inden
for lav-kulstof fremstillingsmetoder.
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CASES OG EKSEMPLER TIL INSPIRATION: FP7

AGROBIOFILM
Nationale Center for Fødevarer og Landbrug
Fond: FP7 (Hedder nu Horizon2020)
Støtte til projekt: 8 mio. kr.
Partnere: 13
Projekt periode: 2012-2015
Det Nationale Center for Fødevarer og Landbrug (AU-DJF) søgte i
samarbejde med 9 andre partnere midler til støtte at projektet
”AGROBIOFILM”. Det er et pan-europæisk projekt støttet af EU’s 7.
rammeprogram. Det overordnede mål for AGROBIOFILM projektet er
at fjerne de tekniske barrierer, der forhindrer biologisk nedbrydelig
plast fra at blive en levedygtig erstatning for PE barkflis film. Dette
indebærer ikke kun at optimere den bionedbrydelige formulering til
anvendelse i særlige områder, men også at forbedre denne
formulering. AU-DJFs vigtigste aktiviteter i dette projekt, er relateret
til klima, naturressourcer og vandmiljøet, med særlig vægt på
konsekvenserne for landbrugets produktionssystemer. AU-DJF er
ansvarlig for udførelse af livscyklusanalyse (LCA), og til at bidrage til en
samlet vurdering af den undersøgte teknologi.

