
Gitter- og hjælpelinjer 

For at se gitter- og hjælpelinjer 

1. Klik på Vis 

2. Vælg Gitterlinjer 

og/eller Hjælpelinjer 

 

Tip: Alt + F9 for hurtig visning af 

hjælpelinjer 

Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 

Maks tre linjer i stor typografi 

Information om 

MUDP 2016 

 

Aalborg 9. marts 2016 

Nanna Rørbech 

Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Bestyrelsen indkalder ansøgninger under MUDP 

Hovedemnerne fra MUDP - loven er:  
 

• Vand og klimatilpasning  
• cirkulær økonomi & genanvendelse af ressourcer i affald  
• renere luft, kemi og jord 
• bæredygtigt byggeri og mindre støj 
 
 

Frister for ansøgning i 2016: 
 

Fyrtårnsprojekter 
• Fase 1: 2. maj kl.12.00 
 
Udviklings- test og demonstration: 23. maj kl. 12.00 

 
Grøn Innovationspulje: 23. maj kl. 12.00 

 
Fyrtårnsprojekter Fase 2: 3. oktober kl. 12.00 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Bestyrelsen vil 2016 prioritere projekter, der: 

- giver eksport af vandteknologi og gør vandsektoren endnu mere 
effektiv (Vandvisionen fra 2015)  
 
- giver endnu mere kvalitet og effektivitet i vand- og affaldsforsyninger  
 
- fremmer cirkulær økonomi ved bedre udnyttelse af værdier i 
ressourcer / affald  
 
- mindsker uhensigtsmæssige udledninger  
 
- forebygger problematiske kemikalier i produkter og materialer  
 
- bidrager til at mindske partikel- og røggas emissioner fra industrielle 
anlæg og transport 
 
- klimatilpasning: bevarer naturværdier, beskytter kyster og byer mod 
erosion & oversvømmelser 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Størrelser på MUDP puljer 2016:  

Udvikling-, test, og demonstration ca. 30 mio. kr. 
- alle emner under MUDP bl.a. bæredygtigt byggeri og ressource/affald 
- projekttilskud omkring 0,5 – 5 mio. kr. 
 
Fyrtårnsprojekter - demonstration af miljøtekniske løsninger i fuld skala 
ca. 50 mio. kr. 
- forventning: 1 – 3 projekter 
- bemærk fase med præ-screening 
 
Grøn Innovationspulje ca. 19,5 mio. kr.  
- målrettet små- og mellemstore  
Virksomheder 
- verifikation (ETV) 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Hvem kan søge statsstøtte fra MUDP og hvor meget  

1. Private og offentlige virksomheder 
2. Private personer 
3. Selvejende institutioner 
4. Offentlige og private forskningsinstitutioner 
5. Brancheorganisationer og lignende organisationer 
6. Foreninger 
7. Grupper eller sammenslutninger af de aktører nævnt oven for 

 
 

Dit projekt skal selv levere omkring halvdelen i egenfinansiering: 
 - Tilskudsprocenten afhænger af virksomhedernes størrelse og karakteren af 
aktiviteten … 
- Se alle detaljer i vejledning til ansøgningsskemaet og i skema over 

tilskudsprocenter på ecoinnovation.dk  
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Ansøgning til MUDP 
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Bemærk: flere typer ansøgningsskemaer! 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

MUDP  – kontaktoplysninger 

Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen - Sekretariatet for 
MUDP: Tlf. 72 54 40 00  
 
mail: Ecoinnovation@mst.dk 
hjemmeside: www.ecoinnovation.dk 
 
 
Ved specifikke faglige spørgsmål henviser sekretariatet til de relevante 
faglige medarbejdere i Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen.  
 

Du kan abonnere på Ecoinnovations nyheder  
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http://www.ecoinnovation.dk/

