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Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram 
(GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 
2012, som er godkendt af fødevareministeren 
den 7. december 2011. 

Handlingsplan 2012 er formuleret på baggrund af 
input fra en bred kreds af interessenter, repræsen-
teret på GUDP’s konference på Bella Sky Hotel 
den 12. oktober 2011.

Handlingsplan 2012 redegør for de nærmere 
rammer for GUDP’s indsats i 2012, herunder an-
søgningsfrister og særlige indsatser.

Indledning
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 Skal samtænke bæredygtighed, effektivitet og 
værdiløft 

 Skal formulere en forretningsplan

 Kan inkludere forskningsaktiviteter, som dog 
skal udgøre et middel til at nå de konkrete 
 udviklingsmål

 Skal formulere en kommunikationsplan

 Skal være villige til at gennemføre projektet i 
tæt samarbejde med GUDP

Handlingsplan 2012 skal 
ses i snæver sammen-
hæng med GUDP’s 
Strategi 2011-2013. 

Kernen i Strategi 
 2011-13 er, at ansøgere 
til GUDP:

Grundlaget er strategi 2011-13
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GUDP yder tilskud til realisering af gode ideer, der kan styrke bæredygtighed, 
effektivitet og værdi løft i fødevareerhvervet. Det gælder til vands og på land, 
inden for økologisk såvel som konventionel produktion, i husdyr- og plante-
produktionen osv. 

GUDP er en moderne erhvervsstøtteordning. GUDP udpeger nemlig den sam-
fundsmæssige udfordring, men overlader til ansøgerne at udpege løsningerne. 

Alle ansøgninger vurderes i henhold til 8 
succeskrite rier i et GUDP-spiderweb (se Strategi 
2011-13). Høj score på nogle få kriterier kan give 
lige så høj priori tet som mellemhøj prioritet på 
mange kriterier. Derved sikres adgang for indsat-
ser i alle dele af  erhvervet, herunder også fiskeri og 
forarbejdning.

GUDP = Pick-The-Problem

Nytænkning, tværfaglighed
og kommunikation

Dyrevelfærd, fødevaresikkerhed,
sundhed, arbejdsmiljø og etik

Projektets provenu

Begrænse
klimapåvirkningen

Videre
økonomisk effekt

Minimere 
næringsstofoverskuddet

Reducere 
pesticidanvendelsen

Merværdi per
råvareenhed
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GUDP har gennem sine første år set en tilfreds-
stillende udvikling i retning af øget virksomheds-
deltagelse og -medfinansiering i ansøgningerne. 
Udviklingen er en naturlig konsekvens af GUDP’s 
fokus på udvikling og demonstration med et klart 
kommercielt sigte.

GUDP lægger vægt på, at vidensinstitutioner ind-
går i projekterne, hvor det er relevant og frem-
mer en veldokumenteret vej frem mod markedet. 
GUDP ser gerne, at vidensinstitutioner i  stigende 
omfang dokumenterer deres engagement i 
 projekterne ved også at bidrage økonomisk hertil.

Medfinansiering - et signal om engagement
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For at styrke fødevareerhvervets internationale 
profil forventer GUDP i 2012 at deltage i et  
GUDP relevant call i ERA-Nettet ICT-AGRI. 
 Bestyrelsen har reserveret 1 mio. Euro til 
finansiering af  danske partneres deltagelse  
i europæiske  samarbejdsprojekter.

Bestyrelsen har endvidere reserveret 8,8 mio. kr. 
til danske partneres deltagelse i ERA-Nettet  
CORE Organic II.

GUDP opfordrer derudover til brug af inter-
nationale underleverandører, når det kan tilføre  
et projekt endnu stærkere kompetencer. 

International profil
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Netværksprojekter er projekter, der i udgangs-
punktet sigter efter at kortlægge barrierer og de 
erhvervsmæssige perspektiver og potentialer for 
udvikling på et afgrænset område inden for de 
udfordringer, fødevareerhvervene står overfor. 
GUDP-bestyrelsen vurderer, at projekter, der går 
på tværs af de etablerede værdikæder, i særlig 
grad rummer et potentiale i forhold til at sikre et 
værdiløft. 
GUDP reserverer derfor 5 mio. kr. i 2012 for-
trinsvis til netværksprojekter, der går på tværs af 
etablerede værdikæder.

Netværksprojekter på tværs af værdikæder
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 8,8 mio. kr. udmøntes i tæt dialog med 
ICROFS til ERA-Nettet CORE Organic II

 5 mio. kr. udbydes til økologisk sortsudvikling 
og –afprøvning af en bred vifte af afgrøder, 
både kendte, nye og udenlandske sorter

 3 mio. kr. udbydes til økologiske informations-
projekter i regi af Økologiens Hus

Inden for den resterende, ikke-øremærkede bevilling prioriterer GUDP alle ansøgninger i 
 henhold til 8 effektkriterier (se spiderweb i Strategi 2011-13). Ansøgere med økologiprojekter 
har – alt andet lige – den fordel, at økologisk produktion ikke involverer hverken pesticider 
eller handelsgødning. Dette kan med fordel lægges til grund for ansøgers redegørelse for, 
hvilke effekter GUDP potentielt vil kunne opnå ved at yde tilskud til projektet.

Særlige økologiske initiativer 2012

GUDP  gennemfører i 
2012 tre  økologiske 
initiativer:
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 Ca. 85 mio. kr. til STORE udviklings- og demonstra-
tionsprojekter (tilskud på 2,0-15 mio. kr.).

 Ca. 6 mio. kr. til SMÅ udviklings- og demonstrations-
projekter (tilskud på 0,25-2,0 mio. kr.).

 Ca. 2,5 mio. kr.  fortrinsvis til tværgående 
 NETVÆRKSPROJEKTER (tilskud på 0,25-2,0 mio. kr.). 

 5 mio. kr. til projekter vedr. økologisk  
sortsudvikling og -afprøvning.

 3 mio. kr. til informationsprojekter i regi af  
Økologiens Hus.

 Indkaldelse forventes offentliggjort medio dec. 2011.

Den endelige fordeling 
 mellem store og små ud-
viklings- og demonstrations-
projekter samt netværks-
projekter kan påvirkes af 
kvaliteten af de modtagne 
ansøgninger.

Indkaldelse af ansøgninger forår

ANSØGNINGSFRIST 
15. FEBRUAR
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 Ca. 85 mio. kr. til STORE udviklings- og 
demonstrations projekter (tilskud på 2,0-15 mio. kr.)

 Ca. 6 mio. kr. til SMÅ udviklings- og 
demonstrations projekter (tilskud på 0,25-2,0 mio. kr.)

 Ca. 2,5 mio. kr. fortrinsvis til tværgående 
 NETVÆRKSPROJEKTER (tilskud på 0,25-2,0 mio. kr.) 

 Indkaldelse forventes offentliggjort medio juni 2012.

I efteråret forventes også et call i ERA-Nettet ICT-AGRI.

Indkaldelse af ansøgninger efterår

ANSØGNINGSFRIST 
19. SEPTEMBER

Den endelige fordeling 
 mellem store og små ud-
viklings- og demonstrations-
projekter samt netværks-
projekter kan påvirkes af 
kvaliteten af de modtagne 
ansøgninger.
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Opdrag

Opdraget for  
Grønt  Udviklings- og 
Demonstrationsprogram 
(GUDP) er:

Opdraget er fastlagt 
ved lov nr. 1502 af 27. 
december 2009 om 
Grønt Udviklings- og 
Demonstrations program.

På baggrund af loven har fødevareministeren udpeget 
en bestyrelse. Bestyrelsen har ansvaret for udformning 
af strategi, handlingsplaner, indkaldelse af ansøgninger 
og afgørelse om tilsagn og afslag om tilskud. Strategi og 
handlingsplan skal godkendes af fødevareministeren. 

”At bidrage til at skabe en konkurrence- og 
bæredygtig fødevare- og nonfoodproduktion, 
at bidrage til udvikling af erhvervs potentialer, 
vækst, beskæftigelse, arbejdsmiljø samt videre-
udvikling af en markedsdrevet økologisk sek-
tor samtidig med, at et højt niveau sikres inden 
for  følgende områder:  Klima-, miljø- og natur-
beskyttelse, dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og 
sundhed.”
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Bestyrelse og sekretariat

GUDPs bestyrelse er 
 sammensat som følger:

Bestyrelsen sekretariatsbetjenes af NaturErhvervstyrelsen.
Sekretariatet ledes af kontorchef Anders M. Klöcker.

Tom Knutzen (formand)

Niels Alsted, BioMar Group A/S 

Birgitte Brinch Madsen, A.P. Møller-Mærsk Group

Bent Claudi Lassen, VIFU 

Susanne Hovmand, Knuthenlund 

Mads Prebensen, Grundfos Management A/S

Henrijette Richter, Novo Seeds 

Susanne Støier, Teknologisk Institut / DMRI
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Yderligere information

På www.gudp.dk ligger blandt andet:

 GUDP’s Strategi 2011-13

 Ansøgningsmateriale til aktuelle runder

 Information om bevilgede projekter

 Kontaktoplysninger til sekretariatet


