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EUDP indkalder ansøgninger til
testcentre

EUDP udbyder 17,5 mio. kr. til etablering eller videreudvikling af testcentre i
regi af den såkaldte Green Labs DK-ordning. Der er ansøgningsfrist 7.
september 2018.

Der kan søges om tilskud til Green Labs for alle typer af energiteknologier,
som kan bidrage til at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler. Der kan
søges om støtte til eksperimentel udvikling eller til investeringer i fælles
testfaciliteter for innovationsklynger.



Der ydes kun støtte til eksperimentel udvikling samt investeringsstøtte til
etablering og opgradering. Der ydes ikke støtte til drift. Støtte, der ydes i
dette udbud, skal ikke videregives som rabat (i modsætning til støtte de
oprindelige Green Labs aktiviteter)

Se indkaldelse og ansøgningsmateriale her.

Fakta

• Green Labs DK blev etableret med sigte på at give virksomheder
inden for energiteknologi de rette rammebetingelser for grøn
innovation og videre ud til markedet. Det er en offentlig
tilskudsordning, der skal bidrage til at gøre Danmark til et ”grønt
energilaboratorium.” Med programmet gives tilskud til
testfaciliteter til demonstration af ny energiteknologi.

• I perioden fra 2011 til 2014 er der bevilget støtte på i alt 210
mio. kr. til 10 forskellige aktiviteter. Ordningen udløb i 2014,
men de støttede projekter er fortsat aktive.

• Formålet er at sikre udvikling og demonstration af nye
energiteknologier. Dels for at fremme udvikling og udnyttelse af
erhvervspotentialet på området til gavn for vækst og
beskæftigelse i Danmark, dels for at understøtte de overordnede
politiske målsætninger på energiområdet: uafhængighed af
fossile brændsler, bedre klima og renere miljø,
omkostningseffektive løsninger og forsyningssikkerhed.

• Med denne indkaldelse udbydes ikke-udnyttede midler fra
tidligere tilsagn.

Kontakt:

Sekretariatschef for EUDP, Mogens Uhd Nielsen, 3392 7532, mun@ens.dk
Specialkonsulent Aksel Beck, 3392 7594, ab@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

https://ens.dk/ansvarsomraader/forskning-udvikling/green-labs-dk
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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

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

mailto:tfh@ens.dk
tel:+45 25 13 78 46
mailto:Lrsn@ens.dk
tel:+45 33 95 09 06

