
GUDP Handlingsplan 2017



Indledning
Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin 

Handlingsplan 2017.

Handlingsplanen sætter rammerne for GUDP’s indsats i 2017, herunder 

ansøgningsfrister og evt. særlige indsatser. 

Den strategiske retning er fastlagt i GUDP’s strategi 2015-18, som 

handlingsplanen skal læses i sammenhæng med. Centrale afsnit fra strategien 

fremgår sidst i handlingsplanen.

Handlingsplanen er godkendt af miljø- og fødevareministeren den xx 2016. 



Ansøgningsrunder 2017
Der vil være to ordinære ansøgningsrunder i 2017 med en samlet bevilling

på op til 181,2 mio. kr. 

• Runde 1 indkaldes i december 2016 med forventet ansøgningsfrist primo 

marts 2017.

• Runde 2 indkaldes i juni 2017 med forventet ansøgningsfrist primo 

september 2017.

Som udgangspunkt fordeles midlerne ligeligt mellem de to runder.

Udover de to ordinære ansøgningsrunder kan der udbydes andre runder til 

eks. ERA-net, jf. information herom senere i handlingsplanen. 

GUDP informerer, via pressen og egen hjemmeside, om de årlige 

ansøgningsrunder og de projekter, bestyrelsen udvælger.      



Fordeling på projekttyper og -størrelser
Bevillingen forventes, at blive fordelt som følger:

• Ca. 90 pct. af midlerne  til STORE udviklings- og demonstrationsprojekter 

(tilskud på 2-15 mio. kr.)

• Ca. 5 pct. af midlerne til SMÅ udviklings- og demonstrationsprojekter 

(tilskud på 0,25-2 mio. kr.)

• Ca. 5 pct. af midlerne til netværksprojekter (tilskud på 0,25-2 mio. kr.)

Den endelige fordeling mellem store og små udviklings- og 

demonstrationsprojekter samt netværksprojekter afhænger af kvaliteten af de 

modtagne ansøgninger.



8 prioriteringskriterier
GUDP’s bestyrelse udpeger de samfundsmæssige udfordringer, som GUDP 

skal bidrage til at løse, mens det er ansøgerne, der identificerer løsningerne.

GUDP vurderer alle ansøgninger i henhold til 8 prioriteringskriterier – GUDP’s 

spiderweb, som er illustreret på næste side.

5 kriterier handler om grøn bæredygtighed, og 3 kriterier handler om 

økonomisk bæredygtighed.

Alle ansøgere skal udmærke sig inden for både grøn bæredygtighed og 

økonomisk bæredygtighed, men ikke nødvendigvis inden for alle 

prioriteringskriterierne.



GUDP’s spiderweb



Nationalt samarbejde 2017
Kunder og interessenter skal opleve GUDP som en veldrevet ordning, 

og det skal være tydeligt, at GUDP er en del af et sammenhængende 

innovationslandskab – nationalt og internationalt. GUDP holder som

følge heraf tæt og løbende kontakt med omverdenen.

I 2017 vil GUDP fortsætte samarbejdet med Danmarks Innovationsfond og de 

øvrige udviklings- og demonstrationsprogrammer EUDP og MUDP. MUDP og 

GUDP har begge ophæng i Miljø- og Fødevareministeriet. 

Fokus i samarbejdet er at sikre synergi og arbejdsdeling til gavn for 

fødevaresektorens grønne omstilling. 



Internationalt fokus 2017
GUDP opfordrer generelt alle ansøgere til at gøre brug af internationale

samarbejdspartnere og underleverandører, når det kan tilføre et projekt 

merværdi og videns løft. 

GUDP’s internationale indsats sker desuden ved deltagelse i relevante ERA-

net (European Research Area Network, som er EU Kommissionens 

transnationale netværksprogrammer). GUDP’s medfinansiering af ERA-net 

sker inden for rammerne af GUDP’s vedtagne politik for ERA-net.

I 2017 vil GUDP deltage aktivt i samarbejdet om: 

• C-IPM (Coordinated Integrated Pest Management in Europe)

 GUDP har afsat 0,4 mio. EUR i 2017 til 2. call i C-IPM

• SusAn (Sustainable Animal Production)

 GUDP har afsat 1 mio. EUR i 2017 til 1. call i SusAn



Kundedialog 2017
GUDP vægter dialogen med vores kunder højt. Forud for de to ordinære 

ansøgningsrunder holder GUDP informationsmøder, hvor potentielle ansøgere 

kan få information og sparring. Der vil ligeledes være oplæg om relevante 

emner. Dato og sted bliver udmeldt på www.gudp.dk

Sekretariatet tilbyder derudover løbende sparring om projektidéer. Ansøgere 

kan indsende en én-sides projektskitse, som GUDP-sekretariatet giver feed-

back på. Skabelon for projektskitsen findes på www.gudp.dk.

GUDP forventer at holde sin årlige konference i 4. kvartal 2017, hvor 

fødevareerhvervets aktører bliver inviteret. 

GUDP planlægger herudover at afholde en eller flere faglige workshops om 

særlig relevante emner. 



Mission
GUDP yder tilskud til ambitiøs, forretningsorienteret nytænkning i det danske 

fødevareerhverv gennem grøn omstilling, hvor alle projekter på en og samme 

tid skal understøtte grøn bæredygtighed og økonomisk bæredygtighed.

Det kan udtrykkes ved følgende formel:

Grøn Bæredygtighed + Økonomisk Bæredygtighed = Grøn Omstilling



Grøn omstilling

Grøn Bæredygtighed

Fokus på miljø, klima, natur, kvalitet, bæredygtig ressourceudnyttelse, 

fødevaresikkerhed, human sundhed og dyrevelfærd.

Økonomisk Bæredygtighed

Fokus på provenu, samfundsøkonomisk effekt og merværdi pr. råvare,

som understøtter vækst  og konkurrenceevne. 



Fokus på hele fødevaresystemet

Produktionsled Forarbejdning- og 

forsyningsled

Inkl. udstyrssektor

Afsætningsled
Inkl. eksport 

GUDP giver støtte til projekter i alle dele af fødevaresystemet



Bestyrelse og sekretariat
Det er GUDP-bestyrelsen, der med udgangspunkt i GUDP’s spiderweb, 

prioriterer de indkomne ansøgninger. 

GUDP-bestyrelsens medlemmer:

Mikael Thinghuus (formand), Royal Greenland A/S

Bent Claudi Lassen, FoodNetwork Denmark

Birgitte Brinch Madsen, Brinch Advice

Charlotte Thy, Danish Crown A/S

Christian Jørgensen, Vibygård Gods A/S 

Grith Mortensen, Landbrug & Fødevarer

Jørn Jespersen, Dansk Miljøteknologi

Morten Würtz Christensen, DuPont

Bestyrelsen sekretariatsbetjenes af NaturErhvervstyrelsen.



Yderligere information

På www.gudp.dk findes blandt andet:

• Ansøgningsmateriale til aktuelle runder

• Information om bevilgede projekter

• Kontaktoplysninger til sekretariatet

• Skabelon for 1-sides-projektbeskrivelse

• GUDP’s Strategi 2015-18

• GUDP’s ERA-net politik


