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OM EUDP
Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram – EUDP er oprettet ved lov
i 2007 med det formål at støtte udvikling og demonstration af ny teknologi på
energiområdet.
EUDP ledes af en uafhængig bestyrelse på 7 medlemmer, som alle har en
erhvervsmæssig baggrund, mens sekretariatet er placeret i Energistyrelsen.
Der er siden programmets oprettelse støttet over 600 projekter med til sammen 3
mia. kr. Projekternes egenfinansiering beløber sig til et tilsvarende beløb.
EUDP støtter primært teknologiudvikling på TRL 4-8 (Technology Readiness Level).

EUDP’s GENERELLE FOKUSOMRÅDER
• Forsyningssikkerhed
• Uafhængighed af fossile brændsler
• Klima og renere miljø
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• Omkostningseffektivitet
• Udnyttelse af danske erhvervspotentialer
• Privat-offentligt samarbejde (forskning)
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STRATEGI 2017-19
- AFSÆT OG RATIONALE
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O M S T R AT E G I 2 0 1 7 - 1 9
Globale tendenser og
udfordringer på energiområdet

Strategien beskriver sit afsæt, og hvordan EUDPs støttemidler
på den baggrund skal udmøntes i perioden 2017-19. Rationalet
for strategien er at satse på de indsatsområder, hvor der er et
særligt godt match mellem den globale efterspørgsel efter energiteknologi og danske styrkepositioner og erhvervsmæssige
potentialer.

Erhvervsmæssige potentialer
for danske virksomheder

ØGET FOKUS I 2017-19:

Danske styrkepositioner på
energiteknologi og FUD

+ Større, globalt perspektiv
+ Kommercialiseringspotentiale

Danske FUD programmer

+ Virksomhedseffekter – jobs, omsætning, eksport, vækst
+ Nye vurderingskriterier
+ Konkrete effektmål

Fokus for indsatser
under EUDP

+ Profilering af EUDP
+ Internationalt fokus
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GLOBALE TENDENSER OG UDFORDRINGER
COP 21 har skabt markant globalt
fokus på at reducere CO2-udslip

Det globale energiforbrug stiger med
1/3 frem mod 2040 – først og fremmest
i lande som Indien, Kina, Mellemøsten,
Afrika og Sydøst-Asien.

Investeringer i elkapacitet drives af økonomi
frem for policy.

All-in omkostningerne for vind- og
solenergi falder drastisk. Der
forventes et boom i PV-sol.

Der skal investeres 13.500 mia. USD i
VE og energieffektivitet frem mod 2030.

Fra central energiproduktion til mere
decentrale og fleksible systemer. Øget
behov for fleksibel kapacitet og lagring.

Stærkt øget efterspørgsel efter el. 60 % af
investeringer i ny kapacitet vil være VE.

Investeringer i energieffektivisering af
bygninger vil stige fra 90 mia. USD i 2014 til
125 mia. USD i 2020.
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ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER OG DANSKE STYRKEPOSITIONER

VINDENERGI

FJERNVARME

EFFEKTIV
ENERGIANVENDELSE

•
•
•
•
•
•

•

•

20% markedsandel
Unik teknologihub
Eksport for 50+ mia. kr.
27.000+ arbejdspladser
Unikke testfaciliteter
Verdens største
producenter

•
•
•
•

Verdens mest
effektive
2.000 varmeanlæg
Teknologieksport
for 5 mia. kr.
Stor viden inden for
rådgivning og
projektering
Potentiale for 2.400
nye jobs i 2025

•
•
•
•

Blandt de mest
energieffektive lande i
verden
Lavenergibyggeri
Retrofit af bygninger
Energieffektivitet i
industrien
Intelligent anvendelse
og styring

•
•
•
•
•

BIOENERGI

SMART ENERGY
OG SYSTEMINTEGRATION

Dækker 2/3 af det
danske forbrug af VE
Eksport for 8 mia. kr.
1.200 virksomheder i
klyngen
Stærke forskningsmiljøer og solide
teknologiplatforme
Fokus på landbrugets
rolle og hele
værdikæder

•
•

• Brændselsceller og
brintteknologi
•

•
•
•
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Førende inden for FUD
Gasnettets rolle som
systemintegrator

Fokus på aktivering
af forbrugerne og
dynamiske incitamentsstrukturer.
Digitalisering
Potentiale for 8.000
nye jobs i 2020
Potentiale for øget
eksport på 14 mia. kr.

OLIE OG GAS

•

•
•

Verdensførende inden
for kompliceret
olieudvinding
Kompetence inden
for horisontale
boringer og injektioner
Højt specialiseret
videns- og
uddannelsescenter
ved DTU
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R AT I O N A L E F O R P R I O R I T E R I N G O G U D M Ø N T N I N G A F M I D L E R

EUDP
PRIORITEREDE
PROJEKTER

Global efterspørgsel efter
energiteknologi

Fokus på at udvikle, demonstrere og
skalere teknologierne op på dansk
grund mhp. eksport

Danske styrkepositioner og
erhvervsmæssige potentialer
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VURDERINGSKRITERIER
- EFFEKTMÅL
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VURDERINGSKRITERIER OG EFFEKTMÅL

Lov om EUDP – understøttelse af
energipolitiske målsætninger om:

1
2
3
4
5

EUDP vurderingskriterie tilknyttet den enkelte målsætning

Effektmål for EUDP’s indsats frem til og med 2019

Forsyningssikkerhed

Projektets bidrag til forsyningssikkerhed – dvs. fysisk og
økonomisk pålidelighed af enten det samlede energisystem
eller af el-, gas-, varme- eller transport-systemerne.

Projekter med målsætning om at de bidrager substantielt til forsyningssikkerhed
skal kvalitativt gøre rede for dette bidrag. Min. 8 ud af 10 af projekterne skal føre til
det resultat, som er tilstræbt i ansøgningen eller bedre.

Uafhængighed af fossile
brændsler

Projektets medvirken til at begrænse afhængigheden af fossile
brændsler, enten i form af reduceret fossilt energiforbrug eller ved
anvendelse og indpasning af vedvarende energi.

Projekter med målsætning om at de bidrager substantielt til uafhængighed af
fossile brændsler skal kvalitativt gøre rede for dette bidrag. Min. 8 ud af 10 af
projekterne skal føre til det resultat, som er tilstræbt i ansøgningen eller bedre.

Klima- og miljøhensyn

Projektets bidrag til reduktion af klimagasser og andre
miljøhæmmende faktorer.

Projekter med målsætning om at de bidrager substantielt til bedre klima og miljø
skal kvalitativt gøre rede for dette bidrag. Min. 8 ud af 10 af projekterne skal føre
til det resultat, som er tilstræbt i ansøgningen eller bedre.

Omkostningseffektivitet

Projektets unique value proposition (merværdi) ift. eksisterende
state-of-the-art målt på effektiv energianvendelse og levelized cost of
energy – dvs. konkurrencedygtighed med allerede eksisterende teknologi.

Projekter med målsætning om at de bidrager substantielt til omkostningsef fektivitet
skal kvalitativt eller om muligt kvantitativt gøre rede for dette bidrag. Min. 8 ud af 10
af projekterne skal føre til det resultat, som er tilstræbt i ansøgningen eller bedre.

Vækst og beskæftigelse

Projektets økonomiske effekter genereret inden for 1-5 år efter
afslutning målt på omsætning, eksport og beskæftigelse.

Projekterne skal have merbeskæftigelses-ef fekter, der som minimum overstiger
historisk niveau målt på seneste evaluering [1,02 job pr . tilskudsmillion]
Projekterne skal have meromsætnings-ef fekter, der som minimum overstiger
historisk niveau målt på seneste evaluering [2,73 mio. kr . pr. tilskudsmillion]
Projekterne skal have eksportmeromsætnings-ef fekter, der som minimum overstiger historisk niveau målt på seneste evaluering [1,95 mio. kr . pr. tilskudsmillion]

6

Forskning der forbereder
udvikling og demonstration
af ny energiteknologi
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Forskning af høj faglig kvalitet ifm. et konkret udviklingsforløb for
en ny teknologi.
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Projekterne skal have effekter i form af publikationer i peer-reviewed journals,
der som minimum overstiger historisk niveau målt på seneste evaluering
[antal/kvalitet]
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D AT A G R U N D L A G F O R E F F E K T M Å L I N G

PROCES FOR SYSTEMATISERING AF DATAINDSAMLING

Opstillede
effektmål

Indsamling af data
fra statusog slutrapporter

Indsamling af data
post projektafslutning

Den enkelte indsats
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Dokumentation
af effekter

Fine-tuning
af proces

På tværs af indsatser

13
2

PROJEKTOPFØLGNING
- PROFILERING
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PROJEKTOPFØLGNING OG PROFILERING

HVORFOR?

HVORDAN?

✓

Sikre korrekt og aftalt anvendelse af støttemidler

✓

Indgåelse af aftaler

✓

Sikre fremdrift og realisering af milepæle

✓

Kick-off og forventningsafstemning

✓

Forhindre konflikter og aflysning af projekter

✓

Håndtering af udbetalingsanmodninger

✓

Sætte ind over for utilstrækkelig regnskabspraksis

✓

Årlig afrapportering

✓

Opnå indsigt i samarbejds- og udviklingsprocessen

✓

Løbende revurdering og optimering af procedurer

✓

Videndele og engagere nye ansøgere

✓

Søge inspiration til forbedring af procedurer

✓

Udbrede kendskabet til EUDP og dets resultater

✓

Profilering gennem relevante events og
nyhedshistorier
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INTERNATIONALT FOKUS
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E U D P ´ s I N T E R N AT I O N A L E F O K U S

INDSATSOMRÅDER

1

Aktiv deltagelse i SET-Plan-arbejdet i samarbejde med
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet for at levere
danske synspunkter ind i processen, og for at
hjemtage relevant viden til brug for udmøntningen af
EUDPs strategi. Deltagelse i ERA-NET Cofund.

2

Fremme internationale projekter, videndeling,
opbygning af netværk, hjemtag af viden mm. gennem
IEA’s Technology Collaboration Programmes, hvor det
er af strategisk interesse for Danmark.

MÅLSÆTNING

Videnhjemtagning, promovering af
dansk energiteknologi, interesser og
FUD styrkepositioner, samt tiltrækning
af de bedste internationale aktører til
projektkonsortier med danske partnere.

3
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Deltage i, og koordinere med, Mission Innovationlandegruppen omkring et forstærket internationalt
samarbejde på energiteknologiområdet. Spille en
understøttende rolle i forhold til danske aktører over for
det private sektor-element under Mission Innovation
(Breakthrough Energy Coalition).
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EUDP-SEKRETARIATET
Energistyrelsen
Niels Bohrs Vej 8
6700 Esbjerg

For nærmere information, kontakt:
EUDP-Sekretariatet
Tlf.: 33 95 43 98
E-mail: eudpsekr@ens.dk

https://ens.dk/ansvarsomraader/forskningudvikling/eudp
Projektgalleri: www.energiteknologi.dk
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