
 
Oversigt over tilskudssatser og projektkategorier under MUDP 2021 

 
 

Teknisk gennemførlighedsundersøgelse 
(TGU) 

  

 

Industriel forskning/teknologi udvikling 
(UDV) 

 

Eksperimentel udvikling/test og 
demonstration (TD) 

 

Støtte til miljøbeskyttelse/Etablering og 
demonstration af fuldskalaanlæg (DMF) 

 
50 % (store virksomheder) 
60 % (mellemstore virksomheder*) 
70 % (små virksomheder*) 
 
Der kan ydes tilskud til gennemførligheds-
undersøgelser på op til 50 % af undersøg-
elsesomkostningerne forud for enten indu-
striel forskning eller eksperimentel udvikling. 
Små- og mellemstore virksomheder kan søge 
op til henholdsvis 70 % og 60 % tilskud. 
 
En gennemførlighedsundersøgelse er en eva-
luering og analyse af potentialet i et projekt, 
der sigter mod at støtte beslutningstagnings-
processen ved objektivt og rationelt at af-
dække styrker og svagheder, muligheder og 
risici samt kortlægge de ressourcer, der er 
nødvendige for at gennemføre projektet og i 
sidste ende udsigterne for et vellykket 
udfald. En gennemførlighedsundersøgelse 
kan bruges til at afklare tekniske forhold, 
som optakt til selve udviklingsprojektet. 

 
50 % (store virksomheder) 
60 % (mellemstore virksomheder*) 
70 % (små virksomheder*) 
 
Der kan gives tilskud på op til 50 % af 
projektomkostningerne til industriel 
forskning (teknologiudvikling). Små- og 
mellemstore virksomheder kan søge op til 
henholdsvis 70 % og 60 % tilskud. 
 
 
Ved industriel forskning (også kaldet tekno-
logiudvikling) forstås planlagt forskning eller 
kritiske undersøgelser med henblik på er-
hvervelse af ny viden og nye færdigheder 
med det formål at udvikle nye produkter, 
produktionsmetoder eller tjenesteydelser 
eller med henblik på en mærkbar forbedring 
af de eksisterende produkter, produktions-
metoder eller tjenesteydelser. Dette omfat-
ter frembringelse af komponenter til kom-
plekse systemer, som er nødvendige for in-
dustriel forskning, navnlig generisk tekno-
logivalidering dog undtaget prototyper, som 
hører under eksperimentel udvikling. 
 

 
25 % (store virksomheder) 
35 % (mellemstore virksomheder*) 
45 % (små virksomheder*) 
 
Der kan ydes tilskud til projekter på op til 25 
% af projektomkostningerne til eksperimen-
tel udvikling (test og demonstration af tek-
nologi). Små- og mellemstore virksomheder 
kan søge op til henholdsvis 45 % og 35 % 
tilskud. 
 
Ved eksperimentel udvikling (også kaldet test 
og demonstration) forstås erhvervelse, kom-
bination, udformning og anvendelse af eksi-
sterende videnskabelig, teknologisk, kom-
merciel og anden relevant viden og færdig-
heder med henblik på at udarbejde planer, 
projekter eller tegninger for nye, ændrede 
eller forbedrede produkter, produktions-
metoder eller tjenesteydelser. Udvikling af 
kommercielt anvendelige prototyper og pi-
lotprojekter er også omfattet, såfremt pro-
totypen nødvendigvis må være det endelige 
kommercielle produkt, og såfremt den er for 
kostbar at fremstille til kun at blive brugt til 
demonstration og validering. 
 

 
40 % (store virksomheder) 
50 % (mellemstore virksomheder*) 
60 % (små virksomheder*) 
 
Der kan ydes tilskud på op til 40 % til miljø-
beskyttelse (etablering af miljøteknologiske 
løsninger i fuldskala). Små og mellemstore 
virksomheder kan søge op til henholdsvis 60 
% og 50 % tilskud. 
 
 
Tilskuddet kan ydes til de yderligere investe-
ringsomkostninger, der er nødvendige for at 
gå videre end de gældende nationale og fæl-
lesskabsstandarder eller øge miljøbeskyttel-
sesniveauet, hvor der ikke er vedtaget fælles-
skabsstandarder. 

 

*Der henvises til EU's definition af små og mellemstore virksomheder i Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014, se i bilag I. 
En mere brugervenlig beskrivelse kan findes i Brugervejledning til definition af SMV’er.  
 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:187:FULL&from=EN
http://publications.europa.eu/resource/cellar/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0001.01/DOC_1

