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EUDP indkalder ansøgninger til særpulje
mere miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas
Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) udbyder en særpulje
på 9,8 mio. kr. i 2018, som er øremærket til projekter vedrørende forskning i og forsøg
med mere miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas. Puljen er oprettet som
følge af den politiske aftale af 22. marts 2017 om udvikling af Nordsøen. I aftalen er der
i perioden 2017-2025 afsat en pulje på i alt 100,0 mio. kr.
Særpuljens formål
Puljens formål er at bidrage til at fremme initiativer og projekter til miljø- og energivenlig
produktion af olie og gas ved at få nye teknologier og metoder indført i praksis i produktionen med henblik på at reducere det miljømæssige footprint for industrien.
Det kan fx ske gennem udvikling af metoder, der kan medvirke til at nedbryde barrierer
for yderligere energieffektivisering, herunder fx reduktion af forbruget af gas som
brændstof og til flaring, samt til indførelse af energiledelse.
Puljen kan endvidere medvirke til fremme af overførsel af teknologier fra forskningsinstitutioner til kommerciel anvendelse. Det er endvidere et formål at støtte afprøvning af
nye teknologier under realistiske forhold f.eks. på et olie- og gasindvindingsanlæg for at
undgå, at udviklingen af ny teknologi standser, når den skal afprøves under realistiske
forhold, fordi omkostninger og kommercielle risici stiger betydeligt.
Indsatsen skal være koordineret med eksisterende indsatser bl.a. på forskningsområdet.
Administration af puljen
Projektstøtte ydes som tilsagn, og støtten udbetales som en andel af de afholdte projektudgifter. Tilsagn om støtte gives i overensstemmelse med EU-statsstøttereglerne og
forudsætter således medfinansiering.

Puljen vil blive administreret af Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), som har til formål generelt at støtte udvikling og demonstration af ny
energiteknologi og forskning, der understøtter forberedelsen af udvikling og demonstration.
Hvem kan søge?
Støtte kan ydes til offentlige eller private erhvervsvirksomheder eller videninstitutioner.
Puljen vil blive administreret efter EUDP’s regelsæt, og ansøgninger vil blive vurderet
på grundlag af puljens særlige formål og EUDPs generelle kriterier.
Ansøgningsrunden gennemføres efter EUDP’s regler, og der henvises til den seneste
generelle indkaldelse af ansøgninger til EUDP af januar 2018 med tilhørende ansøgningsmateriale, herunder vejledning til ansøgningsskema. Se indkaldelse, vejledning
mv. her under overskriften ”Søg tilskud”.
Indsendelse af ansøgning
Ansøgningsfristen er fredag den 7. september 2018 kl. 15.00. Ansøgninger vedrørende denne indkaldelse kan ikke indsendes efter dette tidspunkt.
Ansøgninger skal indsendes via EUDP´s ansøgningsportal ved anvendelse af
EUDP’s ansøgningsskemaer. Ansøgningsskema, økonomiskema og tidsplanskema
kan hentes på www.ens.dk/eudp under overskriften ”Søg tilskud”.
Ved registrering af ansøgning på portalen anvendes medarbejdercertifikat med nøglekort eller nøglefil (NemID). Se nærmere om portal på link ovenfor.
Afgørelse om tilsagn eller afslag forventes meddelt ansøgere medio december 2018.
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