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    Programmets overordnede målsætning er:  
 

 - at bidrage til grøn omstilling ved at give virksomhederne gode 
muligheder for at udvikle nye grønne teknologier og 
løsninger 

 

    Miljøstyrelsens rammer og prioritering for grønne 
teknologimidler i 2014 ses www.ecoinnovation.dk 

 
 

 JMUDP:  Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram 

MUDP 2014 



MUDP 2014 

Programmets aktiviteter omfatter bl.a.: 
 

§  Tilskud til udvikling, test og demonstration af 

miljøeffektiv teknologi 

§  ”Fyrtårnsprojekter” på udvalgte områder 

§  Partnerskaber 

§  Internationalt miljøsamarbejde og -eksport 



Tilskudsordningen 

  

Tilskud til udvikling, test og demonstration af nye og 
mere effektive miljøløsninger.  

Projektansøgninger vurderes bl.a. efter: 
§  Miljømæssigt potentiale  
§  Eksport- og beskæftigelsespotentiale 
§  Teknologisk nyhedsværdi 
§  Tilskyndelsesvirkning 
§  God projektansøgning, velvalgte samarbejdspartnere   

 



Fakta for 2013 

 Tilskud  på 106 mio. kr. til 80 projekter udvikling, test, 
demonstration og fyrtårnsprojekter.  

 

 Samlet budget for projekterne ca. 281 mio. kr.   
 

 Virksomheder bidrog gennemsnitligt selv med 62 %  



Fordeling på indsatsområder 2008-2012 samt 2013 
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Variation i størrelse og tidsforløb 2008 - 2013 

Samlet antal projekter: 285  
Samlet tilskud: 262 mio. kr. 
 
Gennemsnitligt tilskudsbeløb pr. projekt: 760.000 kr. 

§  Mindste tilskudsbeløb:      49.000 kr.   
§  Højeste tilskudsbeløb: 3.600.000 kr. - i 2013 var højeste tilskud 6 mio. kr. 

 
Projektperiode: 

§  De korteste projekter: omkring 3 måneder 
§  De længste projekter: omkring 3 år 

§  Den typiske projektperiode: mellem 1-2 år 

M l 



Miljøtemaer for 2014  
 

§  Vand og klimatilpasning 
§  Cirkulær økonomi og genanvendelse af ressourcer i affald 
§  Renere luft og mindre støj 
§  Færre problematiske kemikalier 
§  Modernisering af industriens miljøindsats 
§  Økologisk byggeri 

 Pulje i 2014: 70 mio. kr.  



Cirkulær økonomi og genanvendelse af ressourcer i affald 

Der kan søges tilskud til projekter om udvikling, test og/eller 
demonstration af nye teknologier, der kan bidrage til at løse 
følgende udfordringer: 
 
§ Øget genanvendelse af ressourcerne i det organiske affald med et skifte i 
retning af øget bioforgasning 

§ Øget genanvendelse af de tørre materialer i affaldet 
§ Øget kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald 

§ Nyttiggørelse af recirkulerede materialer ved udvikling og 
produktion af nye produkter 



Øget genanvendelse af de tørre materialer i affaldet  

Der kan søges tilskud til projekter med fokus på: 
 
‘- at fremme genanvendelse af de tørre materialer i affaldet fx 
metal, plast og elektronik, herunder opnå en højere kvalitet i 
genanvendelsen (up-cycling i stedet for down-cycling) af affald fra 
husholdningerne og servicesektoren)' 

 

Hele værdikæden relevant 



Hvor meget kan der gives i tilskud (statsstøtteregler)  
 

§  Der kan gives tilskud på indtil 50 % af projektomkostningerne til 
industriel forskning (teknologiudvikling).  

§  Der kan ydes tilskud til projekter på indtil 25 % af 
projektomkostningerne til eksperimentel udvikling (test og 
demonstration af teknologi). 

§  Der kan ydes tilskud til tekniske gennemførlighedsundersøgelser 
på indtil 65 % som forberedelse til industriel forskning 
(teknologiudvikling) og på indtil 40 % som forberedelse til 
eksperimentel udvikling (test og demonstration). 
 

§  Herudover kan der gives 10% -20 % ekstra til små og mellemstore 
virksomheder 



Ansøger, projektpartner og  
underleverandør 

Nyt i forhold til tidligere ansøgningsrunder: 
 
§ Projekttilskud gives ift. hver enkelt 
projektdeltager 
§ Alle projektdeltagere skal skrive under på 
deltagelse 
§ Underleverandører kan indgå i begrænser 
omfang  



Ansøgningsskema 

Findes på hjemmesiden www.ecoinnovation.dk 
 
1. Skema med hovedoplysninger  

§  Kort om projekt 
§  Ansøger og samarbejdspartnere (!) 
§  Tilskud 
§  Underskrift  

2. Budget i hovedtal 
3. Projektbeskrivelse  

§  Projektindhold (teknologisk nyhedsværdi og forretningspotentiale) 
§  Projektorganisering og -styring 

4. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet 
5. Kort info om indsendelse og behandling af ansøgning 

 



Ansøgning – hvad er vigtigt ? 

Ansøgningsskema – SKAL underskrives! 
§  Formål  
§  Miljømæssig effekt 
§  Forretningsmuligheder 
§  Teknologisk nyhedsværdi 
§  Projektaktiviteter og -forløb 
§  Formidling 
§  Budget – vedlæg udfyldt budgetskema 
§  Bilag (årsregnskab, erklæringer om samarbejde)  

 
Få inspiration fra vejledningen bag i ansøgningsskemaet 
Overhold afleveringsfristen –  28. maj 2014 kl. 12 



Tidsplan for MUDP 2014 

§  Marts 2014: Offentliggørelse af ansøgningsrunde 

§  Ansøgningsfrist 28. maj 2014 – klokken 12.00 

§  Faglig vurdering af ansøgninger og evt. indhentning af 
supplerende oplysninger: Juni – September 

§  Svar (afslag/tilsagn) forventes afgivet : Ultimo september  

 

 



Kontaktoplysninger  

§  Kontakt sekretariatet for Program for Grøn Teknologi for 
generelle spørgsmål på : 72 54 40 00 eller mail: 
Ecoinnovation@mst.dk 

§  Find ansøgningsskema på: www.ecoinnovation.dk 



Geografisk fordeling af projekter  

2008 - 2012 
2013 



Budget 

Tilskudsberettigede udgiftstyper - i projektets løbetid 
§  Personaleudgifter, kontraktforskning/teknisk know-how, formidling inkl. slutrapport 
§  Instrumenter og udstyr, bygninger (mens det bruges til projektet) 
§  Møder, rejser, transport af udstyr, revision 
 
Timeomkostninger 
§  Max. 600 kr. pr. time inkl. overhead, eller 
§  Opgjort i ABR-rater gange en overheadsats (skal opgives) 
 
Medfinansiering 
§  Tilskudsprocent afhænger af projekts karakter/type, max. 50 % 
§  Tilskudsprocent til små- og mellemstore virksomheder kan hæves med 10% 

Få inspiration fra vejledningen bag i ansøgningsskemaet 
 

Læs mere: www.ecoinnovation.dk  



Tidligere særlige fyrtårnsopslag (på vandområdet) 

Der kan søges tilskud til fuldskala udviklings- og 
demonstrationsprojekter i spildevands- og 
drikkevandssektoren. Projekterne skal reducere 
miljøbelastningen, øge ressourceeffektiviteten, styrke 
innovationskæden i vandsektoren samt efterspørgslen efter 
dansk teknologi. 
 
Midlerne fra Program for Grøn Teknologi og VTU-Fonden udgør 
et tilskud og bidrager til dækning af risiko ved afprøvning af 
endnu ikke markedsafprøvet teknologi. Den del af projektet 
der ydes tilskud til, kan omfatte løsninger, der går udover 
hvad der kræves lovgivningsmæssigt nationalt og/eller efter 
EU-standarder.  



Eksempler på Fyrtårnsprojekter – ”State of the art” 
§  Fremtidens renseanlæg    
Billund Vand A/S: Billund Bio Refinery 
Egenfinansiering 47 mio. - tilskud fra MIM 12 mio.  
 
§  Fremtidens vandforsyning  
VandCenter Syd, Aarhus Vand, HOFOR, samt Lambæk 

Vandværk i Ringkjøbing-Skjern  

Egenfinansiering samlet 17 mio. – samlet tilskud fra MIM 3 mio.    
 
§  Mindre luftforurening – busser ved normaldrift 
Trafikselskabet Movia  
Egenfinansiering 5.6 mio. – tilskud fra MIM 6.2 mio. 



Andre finansieringsordninger 

§  GUDP - NaturErhvervsstyrelsen 
§  Fornyelsesfonden 
§  EU Life+ og EU COSME (tidl. CIP)  
§  Grøn Industrisymbiose – Erhvervsstyrelsen, (2013-14) 
§  TEST - Din bæredygtige løsning til byggeriet – RealDania 
§  DANETV - Dansk Center for Verifikation af Klima- og 

Miljøteknologier 

Læs mere på Vækstguiden – www.vaekstguiden.dk 
 


