RENERE LUFT OG MINDRE
STØJ

MUDP

VAND OG KLIMATILPASNING

– det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram
FÆRRE PROBLEMATISKE
KEMIKALIER

AFFALD OG RESSOURCER

Velkommen til MUDP
INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

BÆREDYGTIGT BYGGERI

07. Februar 2020, Odense
1

Velkommen til MUDP
Dato: 7. februar 2020 kl. 13 – 15
Sted: Stevns klint 0.10, Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, Odense

Program
13.00

Velkommen – vi glæder os!

Ved MUDP – Sekretariatet.

13.10

Kort præsentation – af hinanden

Alle

13.25

Hvad kan vi med MUDP og de mange projekter?

Niels Henrik Mortensen

Hvad skal I vide, når I nu går i gang? Hvordan gør
vi det bedst og nemmest for hinanden
13.40

Proces og administration af MUDP projekter

Bjørn Olsen

Formidling af projektresultater

14.30

Er der noget vi skal vide? Spørgsmål og
bemærkninger generelt.

Ingrid Danielsen, ordstyrer

14.50

Afrunding

Ved MUDP – sekretariatet.

Kort præsentation – Hvordan er MUDP
organiseret i Miljøstyrelsen
Fagenhederne
Erhverv
(Industri
luft og støj)

MUDPSekr.

Cirkulær
økonomi
og
Affald

Vand

Kemi

Kort præsentation – af hinanden

Sagsbehandler <-> Projektet <-> Projektdeltager
O O
I
(____)

O O
I
(____)

O O
I
(____)

MUDP: Programmet – kort
MUDP er et program under Miljøog Fødevareministeriet, der
støtter udvikling, test og
demonstration af miljøeffektiv
teknologi.
Programmet blev oprettet i 2007
og har siden da støttet i alt knapt
600 projekter med knap en 900
millioner kroner.

Formålet er:
− at stoppe tilbagegangen i biodiversitet
og natur
− at bremse den globale opvarmning og
tilpasse samfundet til et ændret klima
− at beskytte menneskers sundhed mod
forurening og give alle adgang til rent
vand, ren luft og en rig
natur.

MUDP: Programmet – DNA og fokus
MUDP STØTTER VIRKSOMHEDER,
DER INVESTERER I
UDVIKLING AF FREMTIDENS
MILJØTEKNOLOGISKE
LØSNINGER TIL EN AKTIV DANSK
MILJØ- OG KLIMAPOLITIK.

Fokusområder:
• Vand og klimatilpasning
• Luftforurening

• Cirkulær økonomi
• Bedre kemi
• Biodiversitet

MUDP: Nogle sigtelinjer
Virksomhederne skal altid selv investere
i de støttede projekterne – de skal selv
have hånden på kogepladen.

Programmet skal med udgangspunkt
i virksomhedernes behov fremme
forpligtende samarbejde mellem
virksomheder, forskere og myndigheder

Ca. halvdelen af tilskuddene skal gå til
grønne fyrtårnsprojekter, hvor nye miljø- De små virksomheder skal have en
teknologiske løsninger demonstreres og chance – der er plads til mindre
projekter.
fremvises i fuld skala.
Løsningerne skal have
eksportpotentiale, være konkurrencedygtige og ledes af de virksomheder, der
skal kommercialisere resultaterne.

De store teknologiledende
virksomheder
skal anspores til at tage lederskab for
den grønne omstilling.

MUDP: Fra projekt til virkelighed

Hvem er kunderne?
Spildevands- og afløbshåndtering
Vandforsyning
Håndtering af affald
Byggeri, byggematerialer etc.

Energiforsyning
Fremstillingsvirksomheder i øvrigt
Fødevarefremstilling
Maritim transport
Andre serviceerhverv
Vejtransport
Råstof og olieindvinding
Banetransport
Flytransport
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Nyt produkt

8%
Ny viden
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14%
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Et Typisk MUDP – projektforløb
1) Projektdeltagerne modtager et tilsagn - som grundlaget for projektet
2) Opstart af MUDP-projektet.
3) Projektet undervejs
4) Afslutning af projektet

MUDP: Grundlag for projekter
• EU statsstøtteregler

• Lov om MUDP
• Bekendtgørelse om MUDP

• Tilsagnsbrev inkl. bilag 1
• Projektansøgningen

Vilkårene for tilsagnet
……et tilskud til projektet på max. 1.050.000 kr. ud af et samlet
budget på 2.000.000 kr…
Kilder

Type*

Arbejdspakke Arbejdspakke Arbejdspakke
1
2
3
kr.
kr.
kr.

Arbejdspakke nn

I alt

kr.

kr.
Projektkategori**

UDV

(UDV, TD, TGU)
Samlet budget
Egen finansiering
- Virksomhed A
- Virksomhed B
Andre kilder til finansiering
(både offentlige og private), der ikke
deltager i projektet (specificer)

Tilskud ansøgt fra MUDP
(fordelt på hver ansøger, der
anvender tilskuddet)
- Virksomhed A
- Virksomhed B
Tilskudssats i %, for hver
ansøger***
- Virksomhed A
- Virksomhed B

UDV

TD

TD

500.000

500.000

500.000

500.000

2.000.000

P
P

75.000
100.000

75.000
100.000

137.500
162.500

137.500
162.500

425.000
525.000

-

-

-

-

P
P

175.000
150.000

175.000
150.000

112.500
87.500

112.500
87.500

575.000
475.000

P
P

70%
60%

70%
60%

45%
35%

45%
35%

50,3%

-

-

Vilkårene for tilsagnet
• Projektansøgningen er grundlaget for tilsagnet. Der gælder dog følgende
tilføjelser/ændringer: Supplerende oplysninger for miljøpotentialet mail af
20/8 2019.
• Bestyrelsen har godkendt, at tilskuddet kan udbetales i rater jf. ansøgningen
• Projektet starter 01/1 – 2020 og afsluttes med levering af slutregnskab
senest 31/12 - 2021.

• Det er en betingelse for tilskuddet, at AP3 og de efterfølgende
arbejdspakker først må igangsættes, når AP2 er afrapporteret og det videre
forløb er godkendt af miljøstyrelsen.

MUDP: Opstart af Projektforløb
• Acceptskema
• Projektet går i gang
• Følgegruppe (opstartmøder)
- Projektleder indkalder
- Formål med følgegruppe
- Forhold til styregruppe (projektintern)
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Hvordan skal I aflægge regnskab

I tilsagnet står der følgende: ”Regnskabet skal
angive samtlige udgifter og indtægter ved projektet i
form af en specificeret regnskabsoversigt opstillet i
forhold til budgettet og med anvendelse af budgettets
specifikationer efter Miljøstyrelsen nærmere
anvisninger”

Det betyder at I skal tage udgangspunkt i
bilag 1 (budgettet) fra ansøgningen og
indsende det som en excel-fil.

Statusrapport

• I skal skrive i skemaer for
statusrapporter og faglige delrapport
som er blevet sendt med tilsagnet og
disse de skal underskrives før I kan få en
rateudbetaling.
• I kan også vælge at benytter slutrapportskabelonen og derved udarbejder det
løbende. I skal dog stadig udfylde og
underskrive status-skemaet.

Rate-udbetalingen

I skal Ikke sende nogen faktura, før I har fået
godkendt statusskema, faglig delrapport og
delregnskab.

Husker I det

=

I skal ikke lægge moms på faktura.
I skal huske at skrive sags nr. på faktura. (det
står i tilsagnet- højre hjørne – for )
Betalingsfristen på faktura sætte til 30 dage.

Regnskabsmedarbejder

Rateudbetaling

Projektleder
indsender
Statusskema og
faglig–
delrapport

Del-regnskab

Sagsbehandler
godkender

Hvis alt er ok, får
I besked om at
de må indsende
faktura

Virksomhederne
indsender hver
deres

Elektronisk
faktura

Sagsbehandler
godkender

Hvis alt er ok,
godkendes faktura

Virksomhederne
modtager

$$$

Projektet under undervejs

Et MUDP-projekt er et
udviklingsprojekt!

Typiske ændringer:
- Budgetændringer

Derfor vil der med al sandsynligvis
være brug for ændringer undervejs.


- Aktivitetsændringer
- Udskiftning nøglemedarbejdere

- Udskiftning af projektdeltager
- Forlængelse af tidsfristen

Ændringer i projektet - budget- og aktivitetsændringer

Hvad må I selv gøre?

Hvad skal I være opmærksom på?

Virksomheden kan højst omdisponere op til 5 % af
det samlede tilskud. Inden for denne ramme kan
projekter, der er opdelt i arbejdspakker, højst
omdisponere 25 % af budgettet fra en arbejdspakke
til andre arbejdspakker.

•

Støtteprocenten og det maksimale tilsagnsbeløb for
virksomheden

•

At alle projektdeltagerne er enige om ændringerne

•

Omdisponering af midler mellem virksomheder kræver et
nyt/revideret tilsagn.

•

Nye aktiviteter skal altid være støtteberettiget

•

Ændres formålet med projektet ved ny aktivitet, kræver det
en godkendelse i sekretariatet og evt. bestyrelsen

Alle ændringer skal meddeles til MST-sagsbehandler.
Større ændringer end overstående kræver, at I
anmoder herom på forhånd.

b) Ændringer i projektet - budget- og aktivitetsændringer

Kilder

Type*

Arbejdspakke Arbejdspakke Arbejdspakke
1
2
3
kr.
kr.
kr.

Arbejdspakke nn

I alt

kr.

kr.
Projektkategori**

UDV

(UDV, TD, TGU)
Samlet budget
Egen finansiering
- Virksomhed A
- Virksomhed B
Andre kilder til finansiering
(både offentlige og private), der ikke
deltager i projektet (specificer)

Tilskud ansøgt fra MUDP
(fordelt på hver ansøger, der
anvender tilskuddet)
- Virksomhed A
- Virksomhed B
Tilskudssats i %, for hver
ansøger***
- Virksomhed A
- Virksomhed B

UDV

TD

TD

500.000

500.000

500.000

500.000

2.000.000

P
P

75.000
100.000

75.000
100.000

137.500
162.500

137.500
162.500

425.000
525.000

-

-

-

-

P
P

175.000
150.000

175.000
150.000

112.500
87.500

112.500
87.500

575.000
475.000

P
P

70%
60%

70%
60%

45%
35%

45%
35%

50,3%

-

-

Ændringer i projektet – diverse ændringer.

I skal bl.a anmode om følgende ændringer:
- Udskiftning nøglemedarbejdere

- Udskiftning af virksomhed

- Forlængelse af tidsfristen

Afslutning af et MUDP-projekt

Før vi kan udbetale den sidste rate skal der forligger følgende:
- Slutrapport
- Slutregnskab
- En revisorerklæring uden påtegning fra alle tilskudsmodtagere
- En revisorerklæring uden påtegning for hele projektet fra hovedansøger

Afslutning af et MUDP-projekt

Projektleder

Sagsbehandler
Godkender

Virksomhederne
indsender

Hvis alt er ok, får
I besked om at
de må indsende
Slutfaktura

Faktura

Sagsbehandler
Godkender

Virksomhederne
Modtager

Revisorerklæringer

Slutrapport

Slutregnskab

Hvis alt er ok,
godkendes

$$$

Formidling af projektresultater
Som afslutning på det gode arbejde:
• I skriver Slutrapporten

• Slutrapporten kommenteres af MST
• Fremsendt spørgeskema udfyldes

• Vi offentliggør jeres projekt på:
• MST hjemmeside
• Ecoinnovation.dk

Spørgsmål ?

Vi glæder os
til at komme i gang
www.ecoinnovation.dk

