EUDP

EUDP-sekretariatet på plads i Esbjerg

Af Torben Skøtt
Flytningen til Esbjerg er sket som en
del af regeringens plan “Bedre balance”, hvor 3.900 arbejdspladser
er flyttet fra København til 38 byer.
Blandt andet er en række arbejdspladser i Energistyrelsen, herunder
EUDP-sekretariatet, flyttet til Esbjerg
sammen med flere af de medarbejdere i Energinet.dk, der har arbejdet
med det nu lukkede ForskEl-program.
EUDP-sekretariatet har også fået
ny chef. Det er Mogens Uhd Nielsen, der er uddannet jurist, og som
kommer fra en stilling som konstitueret sekretariatschef i Energiklagenævnet. Han tiltrådte stillingen som
chef for EUDP-sekretariatet den 1.
maj 2017 og har således været
med til at opbygge sekretariatet og
ansætte nye medarbejdere.
Blandt de nyansatte er Katharina
Paarup Meyer, der er kandidat i miljø- og ressourcemanagement, og
som derudover har en ph.d. i bæredygtig biomasse. I EUDP har hun
ansvaret for projekter inden for bioenergi. Brint og brændselsceller
bliver fremover varetaget af Mads
Lyngby Petersen, der er kandidat i
jordbrugsøkonomi, og som kommer
fra en stilling som seniorkonsulent i
Insero A/S.
På projektområdet afløser Katharina Paarup Meyer og Mads Lyngby
Petersen Jan Bünger, der har været
tilknyttet EUDP-sekretariatet siden
programmets start i 2008, og som
i en periode har været ansvarlig for
både bioenergi, brint og brændselsceller. Han har været med til at overdrage opgaverne til den nye stab i
Esbjerg og vil være delvist tilknyttet
sekretariatet i en overgangsperiode.
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EUDP-sekretariatet flyttede den
1. maj fra København til Esbjerg.
Flytningen har medført udskiftninger i medarbejderstaben, men
nu er sekretariatet på plads og
godt rustet til at tage hånd om
nye projekter og følge op på de
eksisterende.

Tre medarbejdere fra det nye EUDP-sekretariat. Fra venstre er det Mads
Lyngby Petersen med ansvar for brint og brændselsceller, sekretariatschef
Mogens Uhd Nielsen og til højre Katharina Paarup Meyer, der har bioenergi
som sit område.
EUDP-sekretariat i Esbjerg tæller i
dag ni medarbejdere.

Flere penge til EUDP
I 2018 får EUDP godt 400 millioner
kroner at gøre godt med. Det er en
stigning på omkring 25 procent i
forhold til 2017, og i de kommende
år er der lagt op til, at EUDP får
endnu flere midler til at støtte forskning, udvikling og demonstration af
nye energiteknologier. Det sker som
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følge af Danmarks deltagelse i Mission Innovation, hvor regeringen har
forpligtet sig til, at der i 2020 skal
bruges mindst 580 millioner kroner
på energiforskning.
– Det er store beløb, som EUDP
formentlig kommer til at råde over
i de kommende år, og det er vigtigt, at pengene får den størst mulige effekt på den grønne omstilling, vækst og beskæftigelse i Danmark, siger Mogens Uhd Nielsen.
Sekretariatets opgave er at betjene
EUDP´s bestyrelse, som er ansvarlig for alle bevillinger og programaktiviteter.
EUDP planlægger to ansøgningsrunder i 2018. Ifølge den seneste
strategi, vil EUDP fremover lægge
særlig vægt på, at projekterne sikrer
et godt match mellem danske styrkepositioner og den globale efterspørgsel på energiteknologi.
– Vi vil gerne have rigtig mange
gode ansøgninger i de kommende
år, herunder på bioenergiområdet
og inden for brint og brændselsceller, som alle er strategiske indsatsområder for EUDP. Vi har brug for
nye innovative teknologier, hvis
Danmark skal kunne beholde den
grønne førertrøje, slutter Mogens
Uhd Nielsen.
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