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Disposition for oplægget om MUDP
Hvad er miljøteknologisk udviklings og demonstrationsprogram?

Hvad kan man søge penge til og hvem kan søge?

Egenfinansiering er nødvendig …

Frister for ansøgninger 2019 og hvornår for man svar

MUDP: Programmet – kort
MUDP er et program under Miljø- og Fødevareministeriet, der støtter udvikling, test og demonstration
af miljøeffektiv teknologi.
Programmet støtter projekter inden for alt fra vand og
klimatilpasning over byggeri og industri til luft,
kemikalier, ressourcer og affald.
Programmet blev oprettet i 2007 og har siden da støttet
i alt 531 projekter med knap 800 millioner kroner.

•

Styrker danske virksomheders konkurrenceevne
og produktion

•

Afhjælper en del af risikoen ved udvikling

•

Støtter Danmarks profil som førende inden for
miljøteknologi

•

Giver tilskud til test, udvikling og demonstration

MUDP: Bestyrelsen primo 2019
Bestyrelsen for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram:
Signe Kongebro
Partner og leder af
bæredygtighedsafdeling ved Henning
Larsen Architects

Jørn Jespersen
Direktør for
Dansk Miljøteknologi
Jonas Engberg
Bæredygtighedschef
ved IKEA

Malou Aamund
Country Director ved Google Denmark,
Bestyrelsesformand MUDP

Vibeke Svendsen
Administrerende direktør
og Partner ved Envotherm

Jesper Nerlov
Chief Technology Officer
at Haldor Topsøe

Janicke Schultz-Petersen
Business Advisor

MUDP: Temaer
MUDP skal understøtte vækst og beskæftigelse, og
fremme udvikling og brug af effektive løsninger på prioriterede udfordringer. Det overordnede tema er miljø.
Målgruppen for programmet er danske teknologiproducenter og andre, der satser på at udvikle, eksportere og
anvende ny miljøteknologi.
Langt størstedelen af midlerne anvendes til konkrete
udviklings- og demonstrationsprojekter, herunder til større
fyrtårnsprojekter, hvor nye miljøteknologiske løsninger
demonstreres og afprøves i fuld skala, men
også til mindre projekter.
I 2019 er der på baggrund af rammerne fra Miljø- og
Fødevareministeriet givet tilsagn om støtte til projekter
inden for 6 overordnede miljøtemaer, som ses her:

•

Vand og klimatilpasning

•

Cirkulær økonomi og genanvendelse af

ressourcer i affaldet
•

Renere luft og mindre støj

•

Færre problematiske kemikalier

•

Industriens miljøudfordringer

•

Bæredygtige byer – og byggeri

Du kan se eksempler på cases på
www.ecoinnovation.dk

MUDP handlingsplan 2019
Bestyrelsen ønsker i 2019 at prioritere projekter indenfor følgende områder:
• Cirkulær økonomi
• Bæredygtige byer
• Udfasning af kemi med
negativ påvirkning for miljøet

• Plastområdet
• Reduktion af partikel forurening
• Mindske udledning af
miljøforurende stoffer

Bestyrelsen prioriterer projekter med det største miljø- og erhvervsmæssige potentiale. Derfor
lægger bestyrelsen særlig vægt på, at potentialerne i MUDP ansøgninger og projekter er godt
dokumenteret.
Sigtet er både udvikling af nye løsninger, reduktion af danske virksomheders ressourceomkostninger
og øget eksport.

Bestyrelsen har fokus på digitalisering med øget adgang til data og deling af data på tværs af sektorer
og i forsyningskæder samt datadreven test og demonstration, herunder udvikling af måle- og
analysemetoder på eksempelvis vandområdet

MUDP handlingsplan 2019
Bestyrelsen ønsker i 2019 at udmønte MUDP midler på følgende måde:
• Fyrtårnsprojekter og udviklings- og demonstrationsprojekter
ca. 88 mio. kr.
• Ca. 2 mio. kr. til forsøg med måling og regulering af lattergas på renseanlæg

Meld dig til Nyhedsbrevet og følg med i nye ansøgningsrunder
Læs om, hvordan du søger på www.ecoinnovation.dk

ÅRSHJUL 2019
31. Januar 2019
1. bestyrelsesmøde
6. November 2019
4. Bestyrelsesmøde behandling
af fyrtårnsprojekter og venteliste
projekter

8. februar 2019
Opslag af ansøgnings runde under
MUDP

15. marts 2019
Frist for ansøgning om frivillig pitch og
aflevering af one pager til fyrtårnspitch

4. Kvartal 2019
MUDP-Strategi

3 ell. 4 Kvartal 2019
MUDP-konference

April 2019
Udpegning af MUDP-bestyrelsen

3. oktober 2019
3. Bestyrelsesmøde behandling
af alm. runde og orientering om
fyrtårnsansøgninger

Primo april 2019
Tilbud om frivillig pitch for
fyrtårnsprojekter

10. maj
Frist for alm. runde

20. august : Frist for
fyrtårnsansøgninger
29. maj 2019
2. Bestyrelsesmøde

MUDP - tilskud i 2018 og siden 2007
Tilsagn i perioden 2008-2018
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MUDP:

Spørgsmål?

