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Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram 

Projekttitel: 

Virksomhed:  

CVR nr.:  

Journal nummer: 

Velkommen til undersøgelsen om MUDP-programmet og din deltagelse heri. I det følgende vil du blive 
stillet en række spørgsmål om din virksomheds deltagelse i overstående projektet under MUDP, med 
denne projektbeskrivelse: 

Vedlagte skema bruges til at registrerer de "virksomhedsspecifikke resultater" af projektet. Der skal 
udfyldes et for hver af de projektdeltagende virksomheder. Projektlederen er ansvarlig for at distribuerer 
skemaerne til alle tilskudsmodtagerne. Skemaet returneres til projektlederen der sender alle skemaerne til 
Miljøstyrelsen som en del af slutrapporteringen af projektet. 

Har du spørgsmål til skemaet, er du velkommen til at kontakte Caroline Gjelstrup fra Miljøstyrelsen, 
e-mail: cgjel@mst.dk 

På forhånden tak! 
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1. Hvilke resultater vurderer du, der er kommet ud af projektet i din virksomhed?
Angiv gerne flere svar.

 a. Min virksomhed har fået et nyt eller forbedret teknologiprodukt

 b. Min virksomhed har fået ny viden der kan sælges (fx ny teknologiproces eller
rådgivningsydelse) 

 c. Min virksomhed har fået et nyt netværk med andre virksomheder eller vidensinstitutioner

 d. Min virksomhed har fået potentiale for- eller realiseret yderligere tiltrækning af midler

 e. Bedre eller billigere løsninger til at reducere virksomhedens forurening

 x. Ingen af overstående

2. Hvordan ville projektidéen være blevet gennemført, hvis projektet ikke havde modtaget 
støtte fra MUDP?
Angiv gerne flere svar.

 a. Vi ville have søgt at omprioritere egne ressourcer for at komme videre

 b. Vi ville formentlig have søgt at opnå finansiering fra en anden offentlig kilde

 c. Vi ville formentlig have søgt at opnå finansiering fra en privat kilde

 d. Projektet ville være gennemført i samme skala, men det ville have taget længere tid

 e. Projektet ville være gennemført i mindre skala

 f. Projektet vil ikke være blevet gennemført, da det ville have været for risikofyldt at gennemføre
uden støtte 

 x. Andet:

3. Har I, eller forventer I, at fortage følgende i forbindelse med projektet?Angiv gerne flere 
svar.

 a. Ansøgt om et patent

 b. Opnået patent

 c. Publiceret artikler (i videnskabelige tidsskrifter e. lign.)

 d. Leveret konferencebidrag (oplæg e. lign.)
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4. Hos hvem skal den udviklede teknologi primært anvendes?
Angiv kun ét svar.

 a. Hos min virksomhed

 b. Hos andre projektdeltagere

 c. Hos kunder

 x. Ved ikke

5. Til hvilke lande forventer I at eksportere den udviklede teknologi?

 a. Norden

 b. Tyskland

 c. Storbritannien

 d. Øvrige Europa

 e. Kina

 f. Rusland

 g. Andre højvækst markeder

 h. USA

 i. Øvrige markeder udenfor Europa

 j. Ved ikke

 k. Vi forventer ikke eksport
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6. Giv et overslag over hvor mange medarbejdere i jeres virksomhed, der har
beskæftiget sig med projektet indenfor projektperioden.
Med antal medarbejdere forstås det gennemsnitlige antal årsværk (dvs. tidsforbrug svarende til en
fuldtidsstilling).

Antal 
medarbejdere Heraf nyansættelser til projektet 

Teknologi- og produktudvikling ____ ____ 

Administration, distribution og salg ____ ____ 

Produktion og rådgivning i forbindelse med 
solgte varer og ydelser ____ ____ 

Andet miljø- og energiteknisk personale ____ ____ 

Andet personale ____ ____ 

7. Giv et overslag over hvor mange medarbejdere i jeres virksomhed, der forventes at
være beskæftiget med projektets resultater og følger 1-5 år efter projektafslutning.

Antal 
medarbejdere Heraf nyansættelser til projektet 

Teknologi- og produktudvikling ____ ____ 

Administration, distribution og salg ____ ____ 

Produktion og rådgivning i forbindelse med 
solgte varer og ydelser ____ ____ 

Andet miljø- og energiteknisk personale ____ ____ 

Andet personale ____ ____ 
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8. Hvornår ift. projektafslutningen forventer jeres virksomhed at opnå indtægter, der er
afledt af projektets resultater?

 a. Før projektets afslutning

 b. Mindre end 1 år efter projektafslutning

 c. 1-5 år efter projektafslutning

 d. Mere end 5 år efter projektafslutning

 e. Vi forventer ikke at opnå øgede indtægter som følge af projektdeltagelsen

 x. Ved ikke

9. Angiv den årlig forventede økonomiske gevinst (omsætning eller besparelse) fra 
teknologien i jeres projekt, når den miljø- eller ressourcemæssige teknologi er 
veletableret i markedet.

Mio. Kr. Heraf eksport (angiv pct.) 

Årlig omsætning i dag relateret til 
teknologien (hvis teknologien er 
implementeret) 

____ ____ 

Årlig omsætning om 3 år ____ ____ 

Årlig omsætning om 5 år ____ ____ 

10. Har I deltaget i partnerskaber under MUDP?

 a. Ja, hvilket:?

 b. Nej

11. Har virksomheden modtaget tilskud fra andre støtteordninger end MUDP?

 a. Ja  b. Nej  c. Ved ikke
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12. Hvis ja, hvilke(n) støtteordning(er) er der tale om?
Angiv gerne flere svar.

 a. EUDP

 b. GUDP

 
c. Innovationsfonden (fx InnoBooster, grand solutions/store projekter) eller tidligere ordninger

herunder (Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden, Rådet for teknologi og
innovation)

 d. Markedsmodningsfonden

 e. Regional støtte

 f. EU

 x. Andet:

Tak for din deltagelse. 
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