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Har du en god idé til ny energiteknologi?

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) støtter ny
energiteknologi. I 2016 har EUDP godt 170 mio. kr. til rådighed til
perspektivrige, innovative projekter. Der er ansøgningsfrist d. 7. april 2016 kl.
15.

Hvert år støtter EUDP en række projekter, der skaber innovation inde for
energiteknologi. I år er støtten fordelt på to indsatsområder:

• EUDP: omkring 165 mio. kr. til støtte af teknologiprojekter. I
dette beløb indgår også evt. støtte til ERA-NET COFUND
projekter inden for områderne biomasse og vindenergi.

• Særpulje vedr. energieffektiv transport: 7,9 mio. kr.

Ansøgninger indsendes via Energistyrelsens ansøgningsportal. Link til
portalen og nærmere oplysninger om runden kan ses her.

Afgørelse om afslag og tilsagn træffes af EUDP’s bestyrelse i september.

Der gennemføres kun én EUDP-ansøgningsrunde i år.

Om EUDP
EUDP støtter udvikling og demonstration af ny energiteknologi, der bidrager
til at gøre Danmark uafhængig af fossil energi i 2050, øger
forsyningssikkerheden plus skaber vækst og arbejdspladser. Desuden
finansierer EUDP dansk deltagelse i internationalt samarbejde og deling af
viden om energiteknologier.

EUDP hjælper dig med at krydse 'Dødens dal'
Hele processen fra projektidé til gennemtestet produkt og
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markedsintroduktion er lang. EUDP fokuserer på udvikling og demonstration,
fordi demonstrationsprojekter ofte er så dyre, at de kan være svære for
virksomhederne at finansiere. Faren er derfor, at mange perspektivrige
projekter strander i ’dødens dal’, fordi de ikke kan skaffe de fornødne penge.
Ved at støtte denne del af processen sikrer EUDP, at flere projekter kommer
over broen mellem ”proof of concept” og ”proof of business”. Læs mere om
EUDP her.

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.
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