
 

 

  

Program for informationsmøder 2020, Odense, Aarhus og København 

 

MUDP har i 2020, 134 mio. kr. til udvikling, test og demonstration af ny 

miljøteknologi   

 

Går du med tanker om at udvikle ny miljøteknologi eller etablere et fyrtårns-

projekt inden for rammerne af MUDP? Og kunne du bruge et tilskud til at få 

tankerne gjort til virkelighed?  

 

Miljøstyrelsen indbyder til informationsmøde om MUDP-midlerne:  

 

 Odense, mandag den 24 februar kl. 12.30-14.30 hos 

Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C  

 Aarhus, tirsdag den 25 februar kl 12.30 – 14.30 i Aarhus Vands 

lokaler, Gunnar Clausens Vej 34, 8260 Viby J 

 København, Torsdag den 27 februar kl 12.30 – 14.30 i KABs 

lokaler, Studiestræde 38 i Billedsalen, 1455 København K 

 

Midlerne kan søges indenfor alle områder af MUDP. Det vil sige: Vand & klimatil-

pasning, cirkulær økonomi & genanvendelse af ressourcerne i affald, renere luft, kemi, 

jordforurening, bæredygtigt byggeri og mindre støj mv.  

 

Der er to ansøgningsfrister for hhv. alm. runde og fyrtårnsprojekter. For almindelig 

runde 30. april og for fyrtårne 14. august. –  datoer fremgår desuden af opslaget.    

 

Tilmelding til møderne sendes til Jalke@mst.dk senest kl. 12 dagen før mødet.  

 

Programmet for de tre møder ser i hovedtræk sådan ud: 

Kaffe og velkomst ved dagens værter   10 min. 

Bestyrelsens strategi 2020 0og handlingsplan for 2020  10 min. 

Puljer og projekttyper inden for MUDP    10 min. 

 

Oplæg fra en virksomheder, der er i gang med at udvikle ny miljøteknologi i MUDP 

regi:      30 min 

 

o I Odense, Enorm Biofactory – Insektproduktion – et fyrtårnsprojekt.   

o I Århus, Smart re-design – Fremtidens drikkevand – et fyrtårnsprojekt    

o I København, Sil-brick –Silikat bunden mursten.  

 

Tips til en god ansøgning mv.    30 min. 

Spørgsmål og afrunding    30 min. 

 

Afslutningsvis får du mulighed for at sparre med Miljøstyrelsens medarbejdere om 

dine projektideer og tale med de andre deltagere i mødet – måske det kan føre til et 

fælles projekt?  

 

MUDP, Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, er en offentlig 

tilskudsordning. Du kan læse mere om MUDP og frister for ansøgning på 

hjemmesiden: https://ecoinnovation.dk/tilskud/soeger-du-tilskud-under-mudp/ 

 

Med venlig hilsen      

 

MUDP Sekretariatet 

https://ecoinnovation.dk/tilskud/soeger-du-tilskud-under-mudp/

