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Sidste nummer af den
trykte udgave af FiB
Den trykte udgave af magasinet
FiB er blevet produceret og
udsendt siden 2004, men nu er
det slut. Fremover vil der kun
komme elektroniske nyhedsbreve, så husk at tilmelde dig på
www.biopress.dk/abonnement,
hvis du fortsat vil have nyheder
om forskning i bioenergi, brint og
brændselsceller.
Du sidder nu med den sidste trykte
udgave af FiB, men du vil fortsat
kunne læse nyt om forskning og udvikling inden for bioenergi, brint og
brændselsceller. Fremover kommer
det til foregå via internettet, så gå
ind på www.biopress.dk eller endnu
bedre: Tegn et abonnement på

www.biopress.dk/abonnement. Det
er gratis, da EUDP yder et betydeligt
tilskud til hjemmesiden og de
elektroniske nyhedbreve.
På www.biopress.dk/publikationer
vil du kunne downloade nyhedsbreve og tidsskrifter fra 2004 og frem
til i dag. Søger du artikler om specifikke emner vil du kunne finde dem
på www.biopress.dk/artikler.
Drejer det sig om afsluttede projekter, der har modtaget støtte fra
et eller flere af de danske energiforskningsprogrammer, kan du gå
ind på www.biopress.dk/projekter.
Her er der beskrivelser af 340
afsluttede projekter inden for bioenergi, brint og brændselsceller.
TS

437 millioner kroner til
ny energiteknologi
EUDP udbyder i 2019 en samlet
pulje på 437 millioner kroner til ny
energiteknologi. EUDP har blandt
andet fokus på projekter med globalt udsyn og potentiale.
EUDP vil senere indkalde ansøgninger til første ansøgningsrunde i
2019, med en forventet ansøgningsfrist omkring 1. marts. Anden
ansøgningsrunde udbydes til efteråret 2019.
Det gode EUDP-projekt er drevet
af private virksomheder, har innovationshøjde og potentiale til at fremme
danske styrkepositioner på energiområdet. EUDP forventer at udsende indkaldelse med de specifikke
vurderingskriterier i løbet af december 2018.
EUDP har til formål at støtte forskning, udvikling og demonstration af
ny energiteknologi, som bidrager til
de energipolitiske målsætninger,
øger forsyningssikkerheden og skaber vækst og beskæftigelse. Sene-

ste evaluering af programmet viser,
at for hver gang EUDP investerer en
million kroner bliver der skabt 1,2
arbejdspladser, 2,7 millioner kroner
i øget meromsætning og 2 millioner
kroner i øget eksport.
EUDP’s bestyrelse har fastlagt en
strategi for 2017-2019, der tager
udgangspunkt i et større og mere
globalt perspektiv end tidligere. Med
denne tilgang er der fokus på de
markeder og de teknologier, hvor
EUDP-støttede projekter har størst
mulighed for at udleve et kommercialiseringspotentiale og derigennem
skabe konkrete effekter i virksomhederne i form af omsætning, eksport, jobs og vækst.
Læs mere om EUDP her.

Ny plan for deltagelse
i europæisk forskning
En ny og ambitiøs handlingsplan skal understøtte den fortsatte danske deltagelse i EU's
programmer for forskning og
innovation, og bygge bro til det
næste forskningsprogram i EU.
Uddannelses- og Forskningsministeriet har formuleret en ny handlingsplan, der skal sikre at Danmark får endnu mere ud af EU's
rammeprogrammer for forskning
og innovation. Handlingsplanens
initiativer og anbefalinger er samlet under fire overordnede ambitioner med både kvalitative og
kvantitative målsætninger for
øget dansk deltagelse i Horizon
2020. De fire ambitioner er:
1. Kvaliteten af de danske Horizon
2020-ansøgninger skal løftes.
2. Der skal være flere danske deltagere i Horizon 2020.
3. De danske deltagere skal spille
en mere central rolle i Horizon
2020-projekterne.
4. Den nationale koordination for
deltagelse i EU's offentlig-offentlige partnerskaber skal
styrkes.
Handlingsplanen indeholder i alt
19 konkrete initiativer, der spænder fra konkrete rådgivningsaktiviteter over analyser til en særlig
koordinatorpulje, samt otte anbefalinger målrettet den resterende
del af Horizon 2020. Initiativerne
udføres primært af Styrelsen for
Forskning og Uddannelse, mens
handlingsplanens anbefalinger
henvender sig til universiteter,
virksomheder, GTS'er, offentlige
myndigheder, offentlige og private
organisationer.
Handlingsplanen bygger også
bro til Horizon 2020's afløser,
Horizon Europe, der løber i årene
2021- 2027.
Knap 2.000 danske forskere,
virksomheder og organisationer er
med i fælles europæiske forskningsprojekter finansieret via
Horizon 2020.
Læs mere på: ufm.dk.
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