MUDP

Vand og klimatilpasning

– det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram
Luftforurening

Infomøder 2020
Odense den 24. februar
Aarhus den 25. februar
København den 27. februar

Cirkulær økonomi

Bedre Kemi

Biodiversitet

Program
Kaffe og velkomst ved dagens værter

10 min.

Bestyrelsens strategi og handlingsplan for 2020
Puljer og projekttyper inden for MUDP
25 min.
Oplæg fra virksomhed, der har udviklet ny
miljøteknologi:

25 min.

Sil-Brick: Silikat bunden mursten (kbh)
Smart Re-design (Århus)
Tips til en god ansøgning mv.
Spørgsmål og afrunding

40 min.
20 min.

MUDP: Programmet – kort
MUDP er et program under Miljø- og Fødevareministeriet, der støtter udvikling, test og demonstration
af miljøeffektiv teknologi.
Programmet støtter projekter inden for alt fra vand og
klimatilpasning over byggeri og industri til luft,
kemikalier, ressourcer og affald.
Programmet blev oprettet i 2007 og har siden da støttet
i alt 573 projekter med knap 900 millioner kroner. Det
gennemsnitlige tilskud ligger på 1,59 mio. kr.

•

Styrker danske virksomheders konkurrenceevne
og produktion

•

Afhjælper en del af risikoen ved udvikling

•

Støtter Danmarks profil som førende inden for
miljøteknologi

MUDP: Lovgrundlaget
•

Vedtaget som lov i 2015

•

Professionel bestyrelse

•

Udarbejder en 4-årig strategi (2020-2023)

•

Årlige handlingsplaner

•

Prioriterer projekter i forhold til potentiale

•

Fordeler midlerne

•

Udsender årsberetning til interessenter

MUDP: Bestyrelsen
Bestyrelsen for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram:
Malou Aamund
Country Director ved Google Denmark,
Bestyrelsesformand MUDP
Jørn Jespersen
Direktør for
Dansk Miljøteknologi

Nina Kovsted Helk
Filantropidirektør
Realdania
Claus Hélix-Nielsen
Institutdirektør
DTU Miljø

Vibeke Svendsen
Administrerende direktør
og Partner ved Envotherm A/S

Jeanett Vikkelsøe
Salgs- og markeringsdirektør
Marius Pedersen A/S

Jesper Nerlov
Chief Technology Officer
Haldor Topsøe A/S

Jesper Daugaard
Sr. Vice President, Global Marketing
Kamstrup A/S

MUDP: Temaer
I 2020 er der på baggrund af rammerne fra Miljø- og
Fødevareministeriet givet tilsagn om støtte til projekter
inden for 5 overordnede miljøtemaer.

MUDP skal understøtte vækst og beskæftigelse, og
fremme udvikling og brug af effektive løsninger på prioriterede udfordringer.
Målgruppen for programmet er danske teknologiproducenter og andre, der satser på at udvikle, eksportere og
anvende ny miljøteknologi.

Langt størstedelen af midlerne anvendes til konkrete
udviklings- og demonstrationsprojekter, herunder til
større fyrtårnsprojekter, hvor nye miljøteknologiske
løsninger demonstreres og afprøves i fuld skala.

•

Vand og klimatilpasning

•

Luftforurening

•

Cirkulær økonomi

•

Bedre Kemi

•

Biodiversitet

MUDP: Udgangspunkt og strategi
MUDP er kendetegnet ved..:
Danske virksomheder skal fortsat være blandt de
bedste i verden til at udvikle, kommercialisere og
anvende fremtidens miljøteknologiske løsninger.

Med en årlig eksport af miljøteknologi på over 30 mia.
kr. er Danmark sammen med Luxemburg det land i EU,
hvor miljøteknologi fylder mest i den samlede eksport

MUDP støtter Virksomheder, der investerer i udvikling
af fremtidens miljøteknologiske løsninger til en aktiv
dansk miljø- og klimapolitik.

•

At sikre tæt kobling til miljøpolitiske udfordringer

•

At skabe sammenhæng mellem miljø-, erhvervsog innovationspolitik

•

At være attraktivt for små og mellemstore
virksomheder – men er også for store virksomheder

•

At åbne mulighed for fuldskala-demonstration af
det bedste indenfor dansk miljøteknologi.

•

Fokus på virksomheder indenfor områderne vand,
klima, jord, luft, affald, kemikalier, bæredygtige
byer/byggeri mv.

MUDP handlingsplan 2020
Bestyrelsen ønsker i 2020 at prioritere iværksættelse af projekter indenfor følgende områder:
•
•
•
•
•

Vand og klimatilpasning
Luftforurening
Cirkulær økonomi
Bedre kemi
Biodiversitet

Hvis ideen er god, og projektet i øvrigt lever op
til formålet med loven for MUDP, kan projekter
som hidtil modtage tilskud, også selv om de
ikke falder inden for rammerne af de 5 nævnte
udfordringer.

Bestyrelsen prioriterer projekter med det største miljø- og erhvervsmæssige potentiale på tværs af
alle de områder, som programmet dækker. Bestyrelsen lægger derfor vægt på, at potentialerne i
ansøgninger og projekter er godt dokumenteret, og at de teknologiske potentialer nyttiggøres i
udviklingen af nye miljøteknologiske løsninger, som bidrager til at opfylde verdensmålene:
-

-

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 handlingsplan 2020
Bestyrelsen ønsker i 2020 at udmønte MUDP midler på følgende måde:
Det er målsætningen, at den samlede bevilling i 2020 på 134 mio. kr. fordeles nogenlunde ligeligt
mellem miljøteknologiske udviklingsprojekter og fyrtårnsprojekter.
Derudover afsættes der i begrænset omfang midler til partnerskaber for at styrke grundlaget for
samarbejdet og udvikling af konkrete miljøteknologiprojekter.
Sigtet er både udvikling af nye løsninger, reduktion af danske virksomheders ressourceomkostninger
og øget eksport.

ÅRSHJUL 2020
30. Januar 2020
1. bestyrelsesmøde
11. November 2020
4. Bestyrelsesmøde behandling
af fyrtårnsprojekter og venteliste
projekter

3. februar 2020
Opslag af ansøgnings runde under
MUDP

10. marts 2020
Frist for ansøgning om frivillig pitch og
aflevering af one pager til fyrtårnspitch

4. Kvartal 2020
MUDP-handlingsplan for 2021

25. Marts 2020 (Odense)
Tilbud om frivillig pitch for
fyrtårnsprojekter

6. oktober 2020
3. Bestyrelsesmøde behandling
af alm. runde og orientering om
fyrtårnsansøgninger

30. april 2020
Frist for alm. runde

14. august 2020
Frist for fyrtårnsansøgninger
27. maj 2020
2. Bestyrelsesmøde

MUDP projekter som har fået tilskud i 2020
Tilsagn fra MUDP i perioden 2018-2019

Fordeling af midler til miljøtemaer i 2019

Mio. kr.
140,0
Bæredygtigt byggeri

Luft & Støj

120,0
10,5

Industriens
miljøudfordringer

100,0

16,1

Vand & Klimatilpasning

Affald & ressourcer

80,0

13,0

Kemi

Kemi

60,0

Vand &
Klimatilpasning

40,0

Luft & Støj

20,0

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

0,0

12,9
29,9
16,8

Affald & ressourcer

Industriens
miljøudfordringer
Bæredygtigt byggeri

MUDP:

Spørgsmål?

