Nye projekter

MUDP åbner for ansøgninger for 2018
Der er nu åbent for ansøgninger til
Miljø- og Fødevareministeriets
Miljøteknologiske Udviklings- og
Demonstrationsprogram – MUDP.
Ansøgningsfristerne er den 3. april
og 7. maj.
MUDP giver tilskud til både små og
store projekter, der fremmer innovative og nytænkende ideer og projekter, der kan bidrage til en grønnere
verden og danske arbejdspladser.
Programmet har tre puljer:
løsninger i fuldskala (fyrtårnsprojekter), hvor der er ansøgningsfrist
til fase 1 den 3. april 2018. På
baggrund af de ansøgninger udvælger bestyrelsen de projektforslag,
som bestyrelsen i fase 2 ønsker at
se en fuld ansøgning på. Her er der
ansøgningsfrist den 14. september
2018.
• Udviklings-, test- og demonstrationsprojekter med ansøgningsfrist
den 7. maj 2018.
• Grøn Innovationspulje hvor der ligeledes er ansøgningsfrist den 7. maj
2018.
De tre puljer giver tilsammen både
små og store virksomheder gode muligheder for at søge tilskud til projekter, hvor der udvikles, testes og demonstreres nye miljøteknologiske løsninger.
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• Demonstration af miljøteknologiske

I 2018 kan der indsendes ansøgninger inden for alle de områder, som MUDP
dækker, herunder genanvendelse af ressourcerne i affald.
Der kan i 2018 indsendes ansøgninger inden for alle de områder, som
MUDP dækker, herunder vand og klimatilpasning, cirkulær økonomi og
genanvendelse af ressourcerne i affaldet, renere luft, kemi, jord, bæredygtigt byggeri og mindre støj. Der
kan søges om tilskud til at gennemføre projekter i både Danmark og udlandet.
Bestyrelsen lægger vægt på, at både miljø- og erhvervspotentialerne i
MUDP ansøgninger og projekter er

Vejdirektoratet åbner pulje for støtte til brintbiler
Vejdirektoratet har netop åbnet
for ansøgninger til en pulje på ti
millioner kroner, der skal støtte
udbredelsen af brintbiler og andre brændselscellekøretøjer herhjemme.
– Pengene i puljen skal bruges til
projekter, der skal forbedre vilkårene
for brintbiler eller andre brændselscellekøretøjer. Det kan for eksempel
være støtte til opførsel af tankstationer for brændselscellebiler eller indkøb af taxaer, der kører på brint –
men der kan også tænkes mange
andre støtteformål, fortæller afde-

lingsleder Kasper Grøndahl Rosenstand fra Vejdirektoratet.
Puljen er blevet afsat af et politisk
flertal bestående af regeringen, Socialdemokratiet og Radikale Venstre.
Det er en betingelse for at få tilskud,
at man selv finansierer mindst 50
procent af omkostningerne til det
projekt, man søger tilskud til.
Ansøgningsfristen for puljen er
28. februar. Herefter vil Vejdirektoratet udarbejde en indstilling til
transport- bygnings- og boligministeren.
TS

godt dokumenteret. Bestyrelsen lægger desuden vægt på, at der i projekterne er et solidt engagement hos de
af projektdeltagerne, der efterfølgende skal omsætte projektresultaterne
til nye forretningsmuligheder.
Der er afsat cirka 64,5 millioner
kroner til demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala (fyrtårnsprojekter) samt udviklings-, testog demonstrationsprojekter og cirka
19,5 millioner kroner til Grøn Innovationspulje.
Der afholdes informationsmøder
for alle interesserede om ansøgningsrunden:

• Den 27. februar 2018 kl. 13.30 –
16.00 hos Aarhus Vand, Gunnar
Clausens Vej 34, 8260 Viby.
• Den 5. marts 2018 kl. 13.00 –
15.30 hos Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø
Møderne er et tilbud om at høre nærmere om kravene til en god ansøgning. Sammen med ansøgningsmaterialet findes en vejledning i udfyldelse af skemaet. Man kan også finde
svar på typiske spørgsmål under FAQ
på MUDP’s hjemmeside.

Læs mere på www.vejdirektoratet.dk.
Læs mere på ecoinnovation.dk.
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