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437 mio. kr. til nye grønne projekter i
2019

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)
udbyder i 2019 en samlet pulje på 437 mio. kr. til ny energiteknologi. EUDP
har bl.a. fokus på projekter med globalt udsyn og potentiale.

Overvejer du at ansøge?

EUDP vil senere indkalde ansøgninger til første ansøgningsrunde i 2019, med



en forventet ansøgningsfrist omkring 1. marts. Anden ansøgningsrunde
udbydes til efteråret 2019.

Det gode EUDP-projekt er drevet af private virksomheder, har
innovationshøjde og potentiale til at fremme danske styrkepositioner på
energiområdet. EUDP forventer at udsende indkaldelse med de specifikke
vurderingskriterier i løbet af december 2018.

Se nærmere på Energistyrelsens hjemmeside og læs om mulighederne for at
opnå medfinansiering til udvikling af nye, grønne energiteknologier.

En god investering for samfundet

EUDP har til formål at støtte forskning, udvikling og demonstration af ny
energiteknologi, som bidrager til de energipolitiske målsætninger, øger
forsyningssikkerheden og skaber vækst og beskæftigelse. Seneste evaluering
af programmet viser, at EUDP pr. investeret mio. kr. har skabt hhv.:

• 1.2 arbejdspladser

• 2,7 mio. kr. øget meromsætning

• 2 mio. kr. øget eksport

Bliv opdateret om udbud, støttede projekter mv. ved at følge EUDP
påLinkedIn

Kontakt

Sekretariatschef i EUDP, Mogens Uhd Nielsen, 33 92 75 32, mun@ens.dk

Bestyrelsesformand for EUDP, Thea Larsen, tla@dgc.dk, +45 20 14 89 29

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

https://ens.dk/ansvarsomraader/forskning-udvikling/eudp
https://www.linkedin.com/company/eudp/
mailto:mun@ens.dk
mailto:tla@dgc.dk


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
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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