Tilskud

400 millioner kroner til EUDP-projekter i 2011

– Det er flot, at vi har kunnet fastholde så stor en bevilling i en tid, hvor
alle skal skære ned. I første runde
har vi afsat 250-300 millioner kroner,
og i anden runde vil der være 100150 millioner til rådighed, fortalte
EUDP's formand Torkil Bentzen på et
informationsmøde den 19. januar i
Vejle. Her var der samlet omkring
150 deltagere for at høre nærmere
om programmet, de seneste lovændringer og om tilskudsmulighederne i
2011.
Formålet med EUDP-programmet
er primært udvikling og demonstration – kun i særlige tilfælde støttes
egentlig forskning, og kun når det
sker i tilknytning til demonstrationsprojekter.
Ansøgerne skal have hjemsted i
Danmark, men som noget nyt kan
EUDP også støtte udenlandske deltager i projektet. Det kan dog kun være
til en mindre del af projektet og formålet skal fortsat være at støtte udviklingen af dansk teknologi.
– Vi forventer, at regeringen snart
kommer med et udspil om den fremtidige energipolitik, og det kan selvfølgelig få betydning for vores prioriteringer, sagde Torkil Bentzen.
Og så lagde han vægt på, at EUDP's
projekter skal være med til “at flytte
noget” inden for klima, beskæftigelse
og eksport.

“Dødens dal”
– Vi skal have flere projekter gennem
“dødens dal”, og det skal ske hurtigere end det ellers ville være sket.
Projekterne skal have et klart kommercielt perspektiv, og man skal kunne se et marked for sig, sagde Torkil
Bentzen.
“Dødens dal” er blevet en populær
betegnelse for den fase, hvor teknologien er ved at være færdigudviklet,
men endnu ikke kommerciel tilgængelig. Det er her de fleste iværksæt-
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Energiteknologisk Udviklings- og
Demonstrationsprogram, EUDP,
kan i 2011 støtte projekter for
mere end 400 millioner kroner.
Ansøgningsfristerne er den 4.
marts og den 7. september.

19 procent af EUDP's midler er gået til udvikling af 2. generations bioethanol,
hvor Danmark i dag har en række stærke kort på hånden. Det skyldes ikke
mindst DONG's datterselskab Inbicon, der i efteråret 2009 kunne indvie et
stort demonstrationsanlæg i Kalundborg. Anlægget leverer i dag halmbaseret
bioethanol til en række af Statoils tankstationer.
tervirksomheder for alvor får problemer. Det at skabe forretning er ofte
noget helt andet end at få en god idé
og kunne udvikle et produkt.
– Det er bemærkelsesværdig, at
mange store danske virksomheder
har dobbelt-navne som B&O, B&W,
Højgaard & Schultz, Brüel & Kjær og
så videre. Det kan godt være, man er
en brandgod tekniker og udvikler,
men når produktet skal ud på marke-

Fakta om EUDP
EUDP støtter udvikling og demonstration af ny energiteknologi, der
kan bidrage til at gøre Danmark
uafhængig af fossil energi og samtidig skabe vækst og arbejdspladser. I 2011 er der 400 millioner
kroner til rådighed. Ansøgningsfristerne er:
– Den 4. marts kl. 12.00
– Den 7. september kl. 12.00
Læs mere på www.ens.dk/eudp

det, er det nogle helt andre egenskaber, der skal til. Det skal man have
for øje i en tidlig fase, pointerede Torkil Bentzen.

60 procent til 3B
De tre B'er: bioenergi, brint og brændselsceller har nydt stor gavn af EUDPprogrammet. Ikke mindre end 61 procent er gået til de tre områder i perioden 2008-2010. Brint og brændselsceller har fået 25 procent af bevillingerne og bioenergi har fået 36 procent, som er blevet nogenlunde ligeligt fordelt mellem 2. generations
biobrændstoffer og de øvrige former
for bioenergi.
Siden oprettelsen i 2008 har
EUDP uddelt 900 millioner kroner i
støtte til 186 projekter. Det gennemsnitlige tilskud til hvert projekt har
været på 4,1 millioner kroner, hvis
man ser bort fra nogle enkelte meget
store bevillinger til 2. generations bioethanol. Omkring halvdelen af støtten
er gået til små og mellemstore virksomheder (SMV'er).
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