Over 300 mio. kr. til
grønne energiprojekter
Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)
støtter 41 nye energiteknologiske projekter med 308 mio. kr.

Tekst Jan K. Jensen
Dansk Gasteknisk Center
jkj@dgc.dk

De mange hundrede millioner kroner
er tildelt projekter, der fremmer udviklingen af grønne og klimavenlige
energiteknologier. De projekter der
modtager de største støttebeløb er:
• Net Zero Carbon Capture
(30 mio. kr.)
• CLEO – et CO2-neutralt brændstof
for den maritime sektor
( 26 mio. kr.)
• Power Buoy (37 mio. kr.)
• SuPrHeat – Højtemperaturvarmepumper med naturlige kølemidler
til bæredygtig procesvarme
( 35 mio. kr.)
I alt modtog EUDP 88 projektansøgninger med et samlet ansøgt
støttebeløb på godt 897 mio. kr.. Det
beløb er tre gange så stort , som det
beløb der er bevilget. Energieffektivitet, biomasse og systemintegration er med støttebeløb på hhv. 104
mio. kr., 75 mio. kr. og 71 mio. kr. de
teknologiområder, der opnår højst
støtte.
EUDP-programmet har eksisteret
siden 2007 og har kun én gang tidligere oplevet så stor efterspørgsel på
støttemidler til ny innovativ energiteknologi.

EUDP-midler skaber job og
vækst til gavn for klimaet
Siden 2007 har danske skatteydere
investeret godt 4,4 milliarder kroner
i grøn energiteknologi gennem
EUDP, og de penge viser sig at være
godt givet ud. Det viste den seneste
evaluering af EUDP-programmet.
Hver tilskudskrone har skabt en
meromsætning på fem kroner. I
samlede tal er der dermed opnået
en meromsætning på 12,2 milliarder
kroner for midlerne, og der forventes en yderligere meromsætning på
5,3 milliarder kroner inden for 3-5 år.
Ifølge evalueringen har programmet resulteret i 3.200 flere fuldtidsbeskæftigede. Og det er sandsynligt,
at det tal vil stige til 5.400 i løbet af
en kortere årrække.
EUDP-programmet hjælper også
indirekte med at blåstemple idéer og
koncepter over for private investorer. Når først der er tildelt EUDP-støttemidler, bliver det nemmere at tiltrække supplerende private midler.
Til efteråret begynder EUDP’s anden ansøgningsrunde, hvor puljens
størrelse vil være på et lignende
niveau.

FAKTA OM
EUDP
Det Energiteknologiske
Udviklings- og
Demonstrationsprogram (EUDP)
er en offentlig tilskudsordning,
der støtter udvikling og
demonstration af effektive og
klimavenlige energiteknologier.
EUDP har til formål at fremme
danske energipolitiske
målsætninger samt øge
forsyningssikkerheden og
bidrage til udnyttelsen
og udviklingen af danske
erhvervspotentialer til gavn
for vækst og beskæftigelse i
Danmark.
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