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Formål med oplægget 

• At give jer et kort indblik i eksempler støttemuligheder til 
energiprojekter  

 

• At give jer nogle værktøjer til at få ansøgningen igennem på 
en god måde 

 

• At give jer overblik over muligheder for assistance 



Kort om NordDanmarks EU-Kontor 

NDEU Aalborg 

NDEU Bruxelles 

 Forretningsudvikling og vækst 
 Innovation og udvikling 

Ejerkreds: Hele Nordjylland 



Energiteknologisk Udviklings- og 
Demonstrationsprogram (EUDP) 

• Støtte til medfinansiering af udvikling og demonstration af nye 
energieffektive teknologier  

 
• Udnytte og udvikle potentialer indenfor energisektoren i Danmark, for at 

sikre forsyningssikkerhed, renere miljø og omkostningseffektivitet  
 

• Eksperimentel afprøvning af en teknologi, et system eller en metode 
under virkelighedsnære forhold med efterfølgende markedsintroduktion   
 

• Projekter indenfor bio/affald, brint/brændselsceller, smart grid, 
energieffektivitet, sol-, vind- og bølgeenergi 

 
• Næste deadline er 4.september 2014 



HORIZON 2020 

• Horizon 2020 er det europæiske forsknings- og innovationsprogram 
med et samlet budget på ca. 525 mia. kr. (2014-2020) 
 

• Energi (€ 5,39 mia.) 
– Nedbringelse af energiforbruget og CO2 gennem intelligent og bæredygtig 

anvendelse  
– Billig og kulstoffattig elforsyning  
– Alternative brændstoffer og mobile energikilder  
– Et intelligent, fælleseuropæisk elnet  
– Ny viden og nye teknologier 

 
• 70% støtte for virksomheder  
• 25% overhead (indirekte omkostninger) 
• 3 partnere fra 3 lande 



Struktur og overblik 

• Start altid med at lave en projektbeskrivelse 
– ”Hvis du ikke kan beskrive din idé på én side, kan du heller ikke 

beskrive den på 100” 

 

• Start i god tid 
– Strukturen skinner igennem hos evaluator 

 

• Udfør i den rigtige rækkefølge 
– De har indvirkning på hinanden 

• Projektbeskrivelse  målsætning  arbejdsplan  økonomiske fremskrivninger og 
budget 

 







Den hjælpende hånd i Nordjylland 

Idé Projekt 

VIRKSOMHEDEN 

Fase 1 - Optimering af projektskelet 
• Fundingstrategi og handlingsplan 
• Gratis hjælp fra Strategisk Investerings 

Program - SIP 

Fase 2 - Kvalificeret ansøgningsskrivning 
• Fokus på struktur og behov 
• Medfinansiering af konsulenthjælp 



 

Spørgsmål?  

 

Kirsten Ejdum-Bøgh / 3199 0961 / KEB@AALBORG.DK 
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