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Positiv evaluering af den energiforskning
som regeringen nu vil skære ned på
En samlet støtte til energiforskningen på 292 millioner kroner
har medført en omsætningsfremgang på 727 millioner og 382 nye
jobs. Alligevel vælger regeringen
at skære drastisk ned på forskningen.

I store træk kan Innovationsfonden
således føres videre som hidtil, mens
EUDP bliver mere end halveret. Det
kan få konsekvenser for nærværende
nyhedsbrev, der for 45 procents vedkommende er finansieret med støtte
fra EUDP.
Udover EUDP bliver Det Frie Forskningsråd, MUDP og Markedsmodningsfonden også ramt hårdt. Det
Frie Forskningsråd for skåret 400 millioner af en bevilling på 1,2 milliarder,
MUDP går fra 169 millioner til 59 millioner og Markedsmodningsfonden beskæres fra 130 millioner til knap 59
millioner inklusive bidrag fra forskningsreserven.
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Uddrag fra evalueringen
• EUDP har både omsætnings-, eksport- og beskæftigelsesmæssige effekter.
• EUDP bidrager til at etablere netværk og offentligt-privat samarbejde.
• EUDP bidrager til at styrke forsyningssikkerheden i Danmark. 54 procent af
projektlederne forventer, at deres projekt udvikler en helt ny teknologi, mens
31 procent forventer, at projektet forbedrer en eksisterende teknologi.
• EUDP har kommercialiseringseffekter.
• Projekterne har positive effekter på den grønne omstilling.
• Projekterne skaber internationalt samarbejde. 23 projekter oplyser, at de
har tilknyttet en eller flere internationale partnere.
• Mere end halvdelen af projekterne vurderer, at projektet havde været for
risikofyldt at gennemføre uden den modtagne støtte.
• Projekterne når deres resultatmål. 31 procent af projektlederne vurderer,
at de i meget høj grad har nået målene, mens 53 procent vurderer, at de i
høj grad har nået dem.
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COWI har i samarbejde med DAMVAD
Analytics og EA Energy Analyses gennemført en omfattende evaluering af
de tre energiforskningsprogrammer
EUDP, ForskEL og ELFORSK.
Evalueringen roser forskningsprogrammerne i høje toner. De har banet
vejen for en øget energieffektivisering
samt en øget udbredelse af anvendelsen af vedvarende energi. Hermed
har programmerne medvirket til at
styrke den grønne omstilling og skabe
en reduktion i det samlede CO2-udslip. Endelig har programmerne skabt
omsætning, eksport og beskæftigelse
i danske virksomheder.
De kolde fakta viser, at de 91 virksomheder, der har deltaget i evalueringen, har modtaget i alt 292 millioner kroner i støtte, hvilket har medført
en omsætningsfremgang på 727 millioner, heraf knap 500 millioner i eksport. Dertil er der skabt 382 jobs.
Evalueringen blev offentliggjort kort
tid efter, at regeringen havde meldt

ud, at den vil skære drastisk ned på
energiforskningsprogrammerne i den
kommende finanslov. Ifølge regeringens finanslovsforslag for 2016 skal
bevillingen til Innovationsfonden reduceres fra 1,6 milliarder til 950 millioner, og EUDP får kun 57 millioner
mod hidtil 400 millioner. ForskEL og
ELFORSK finansieres via PSO-afgiften, og bliver derfor ikke berørt af
nedskæringerne.
Staten har imidlertid en såkaldt
forskningsreserve på 671 millioner
kroner, og regeringen har lagt op til,
at heraf skal der bruges 516 millioner på Innovationsfonden og 112
millioner på EUDP.

EUDP-programmet har blandt andet medvirket til, at Danmark er en af de førende leverandører af brinttankstationer.

