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400 millioner til EUDP i 2018
EUDP får 200 millioner kroner fra
forskningsreserven og kommer
dermed op på 400 millioner kroner
i 2018. Det er en stigning på knap
25 procent i forhold til 2017.
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Energiforskningen står til at få et markant løft til næste år, hedder det i en
pressemeddelelse fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Baggrunden er, at regeringen og partierne bag
forskningsreserven vil afsætte over
500 millioner kroner til energiforskning, og det er især EUDP, der bliver
styrket med 200 millioner kroner.
Ud over de 200 millioner kroner fra
forskningsreserven har regeringen i sit
finanslovsudspil for 2018 afsat godt
200 millioner kroner til EUDP, så programmet kommer til at råde over godt
400 millioner kroner i 2018. Det
svarer til en stigning på 25 procent i
forhold til 2017.
– Den grønne førertrøje sidder godt
på Danmark, og det skal den blive
ved med, hvis det står til regeringen.
Forskningsreserven var på en milliard
kroner i år, og jeg er utrolig glad for,
at hver femte krone gik til energiforskning, som, vi ved, er med til at udvikle morgendagens energiteknologier,
giver eksportordrer til danske virksomheder og skaber arbejdspladser i hele
landet. Regeringens ambitioner ræk-

ker længere, og derfor har vi sat yderligere penge af til energiforskning i
vores finanslovsudspil, siger energi-,
forsynings- og klimaminister Lars Chr.
Lilleholt (V).
I de kommende år er der lagt op
til, at der skal bruges endnu flere
penge på energiforskning. Regeringen har med Danmarks deltagelse i
Mission Innovation forpligtet sig til,
at der i 2020 skal bruges mindst
580 millioner kroner på energiforskning, så stigningen i 2018 skal ses
som en glidende indfasning af målsætningen i Mission Innovation.
– For hver krone vi investerer i det
succesfulde EUDP-program øger virksomhederne omsætningen med 2,7
kroner og eksporten med 2 kroner, så
det er en rigtig god forretning, der både gavner klima, økonomi og beskæftigelse. Derfor vil regeringen fortsætte
med at styrke EUDP-programmet de
næste år, for regeringen arbejder
målrettet på at styrke udviklingen af
ny energiteknologi til gavn for vækst,
beskæftigelse og eksport på energiområdet, siger Lars Chr. Lilleholt i en
pressemeddelelse.
Midlerne til energiforskning var på
et tidspunkt oppe på en milliard kroner om året, men er faldet hvert år
siden 2010. I 2017 steg midlerne for
første gang i syv år.
TS

Midlerne til energiforskning er faldet støt siden 2010, men i år steg midlerne
for første gang i syv år. Til næste år får EUDP 400 millioner kroner at gøre godt
med. Det er en stigning på 25 procent i forhold til 2017. Billedet er fra et projekt hos AU-Foulum om elopgraderet biogas, som EUDP støtter.

Stor tilfredshed med
InnoBooster
Den første evaluering af Innovationsfondens vækstprogram
InnoBooster viser stor tilfredshed blandt virksomheder og
iværksættere.
InnoBooster er let at sætte sig ind
i. Det er nemt at søge, der går kort
tid, før man får at vide, om man
har modtaget en investering, kravene til afrapportering er minimale,
og har man brug for hjælp eller
feedback på en ansøgning, er der
god hjælp at hente hos Innovationsfondens medarbejdere.
Det viser den første evaluering
af Innovationsfondens InnoBoosterprogram. Det er et program, der investerer i små og mellemstore virksomheder, startups og iværksættere med en god idé, som har behov for en mindre kapitalindsprøjtning for at komme over rampen
med deres projekt.
Evalueringen af ordningen viser,
at 95 procent helt eller delvist oplever ansøgningsproceduren som
enkel og overskuelig, og 93 procent mener, at sagsbehandlingen
er hurtig og effektiv.
Evalueringen peger dog også på
nogle områder, hvor virksomhederne oplever udfordringer. For eksempel er der en del, som finder det
svært at leve op til Innovationsfondens krav om egenfinansiering.
Virksomhederne skal selv stå for
to tredjedele af udgifterne til et udviklingsprojekt, og Innovationsfondens bidrag kan udgøre maksimalt
en tredjedel.
En del af de virksomheder, der
har fået afslag på deres ansøgning,
oplever det skriftlige afslag som for
ukonkret. De efterspørger mere
feedback, som kan fortælle dem,
om de var langt fra at være i mål
med ansøgningen.
De oplever dog en rigtig god og
brugbar feedback, når de ringer
og taler med Innovationsfondens
InnoBooster-team.
Læs mere om InnoBooster på
innovationsfonden.dk.

