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10 mio. kr. til miljøvenlig og energieffektiv
produktion af olie og gas

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) udbyder i
2017 en særpulje på 10 mio. kr., som er øremærket til projekter vedrørende
forskning i og forsøg med mere miljøvenlig og energieffektiv produktion af
olie og gas.

Puljens formål er at fremme initiativer og projekter til miljø- og energivenlig
produktion af olie og gas ved at få nye teknologier og metoder indført i
praksis i produktionen med henblik på at reducere det miljømæssige aftryk
for industrien.



Støtte kan ydes til offentlige eller private erhvervsvirksomheder eller
videninstitutioner. Puljen vil blive administreret efter EUDP’s regelsæt, og
ansøgninger vil blive vurderet på grundlag af puljens særlige formål og
EUDP’s generelle kriterier.

Ansøgningsfristen er fredag den 6. oktober 2017 kl. 15.00.

Læs mere om, hvordan man søger puljen i indkaldelsen (link til
worddokument)

Fakta

• Puljen udbydes som følge af den politiske aftale af 22. marts
2017 om udvikling af Nordsøen.

• Der er i alt afsat en pulje på 100,0 mio. kr. i perioden 2017-2025
• Puljen skal medvirke til fremme af overførsel af teknologier fra

forskningsinstitutioner til kommerciel anvendelse
• Puljen bliver administreret af Energiteknologisk Udviklings- og

Demonstrationsprogram (EUDP), som har til formål generelt at
støtte udvikling og demonstration af ny energiteknologi og
forskning, der understøtter forberedelsen af udvikling og
demonstration.

Kontakt

Sekretariatschef for EUDP, Mogens Uhd Nielsen, 3392 7532, mun@ens.dk

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Forskning_og_udvikling/nordsoepulje_2017_indkaldelse2.docx


og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi-
og Forsyningsministeriet.
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