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EUDP indkalder ansøgninger til særpulje
om produktion af 2. generations
bioethanol til transportsektoren

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram udbyder en
særpulje på i alt 35 mio. kr., som er øremærket tilskud til gennemførelse af
projekter, der fremmer teknologiudvikling og demonstration inden for
produktion af 2. generations bioethanol til transportsektoren.
Ansøgningsfristen er den 14. september 2016.

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) udbyder en
særpulje på i alt 35 mio. kr., som specifikt er øremærket tilskud til
gennemførelse af projekter indenfor teknologiudvikling og demonstration af
produktion af 2. generations bioethanol til transportsektoren. Midlerne
udmøntes i henhold til EUDP’s generelle formål, støttekriterier og regelsæt.

Ansøgningsfristen er onsdag den 14. september 2016, kl. 15.00. Ansøgninger,
der indsendes efter dette tidspunkt, vil ikke blive behandlet.

Afgørelse om tilsagn eller afslag forventes meddelt ansøgere primo december
2016.

Læs mere om særpuljen.

Kontakt:

Specialkonsulent Jan Bünger, Center for Erhverv og Energieffektivitet, tlf.: 33
92 75 89, jbu@ens.dk

http://www.ens.dk/ny-teknologi/energiteknologisk-udvikling-demonstration/sog-tilskud-eudp


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
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.

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressekontakt
Pressechef 
Energistyrelsen
tfh@ens.dk
+45 25 13 78 46

mailto:tfh@ens.dk
tel:+45 25 13 78 46


Laura Andersen
Pressekontakt
Presserådgiver 
Lrsn@ens.dk
+45 33 95 09 06

mailto:Lrsn@ens.dk
tel:+45 33 95 09 06

