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Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) 
præsenterer hermed sin Handlingsplan 2014, som er godkendt 
af fødevareministeren den 8. januar 2014.  
 
Handlingsplan 2014 er formuleret på baggrund af input fra en 
bred kreds af interessenter herunder fra GUDPs konference d. 
10. september 2013 i København og fiskeri-workshop i Aalborg 
d. 10. oktober 2013. 
 
Handlingsplan 2014 redegør for de nærmere rammer for GUDPs 
indsats i 2014, herunder ansøgningsfrister og særlige indsatser. 
 

INDLEDNING 
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Handlingsplan 2014 udmønter og skal ses i snæver 
sammenhæng med GUDPs Strategi 2011-2014.  
GUDP-bestyrelsen har forlænget strategien til og med 2014.  
 
Kernen i Strategien er, at ansøgere til GUDP: 
 
• Skal samtænke bæredygtighed, effektivitet og værdiløft  
• Skal formulere en forretningsplan 
• Kan inkludere forskningsaktiviteter, som 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 
 

GRUNDLAGET ER  
STRATEGI 2011-14 



GUDP yder tilskud til realisering af gode ideer, der kan styrke 
bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet. Det 
gælder for økologiske som konventionelle produkter samt i både 
vegetabilsk og animalsk produktion herunder  fiskeri & akvakultur.  
 
GUDP er en moderne erhvervsstøtteordning. GUDP udpeger nemlig 
den samfundsmæssige udfordring, men overlader til ansøgerne at 
udpege løsningerne.  
 
Alle ansøgninger vurderes i henhold til 8 succeskriterier i et GUDP-
spiderweb (se Strategi 2011-14). Høj score på nogle få kriterier kan give 
lige så høj prioritet som mellemhøj prioritet på mange kriterier. Derved 
sikres adgang for indsatser i alle dele af erhvervet, herunder også fiskeri 
og forarbejdning. 
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GUDP = PICK-THE-PROBLEM 



Alle projekter, der søger tilskud fra GUDP, skal kunne fremlægge en  
forretningsplan, der dokumenterer, hvordan de ønskede resultater og 
effekter opnås.  Ikke som rapporter eller artikler – men i form af nye 
konkrete produkter, nye processer eller ny viden, der kan klare sig 
kommercielt og efterfølgende blive solgt til forbrugere og 
virksomheder. 
 
GUDP støtter projekter, der på en og samme tid bidrager til 
udviklingen af fremtidens fødevareerhverv i et samspil mellem: 
 

•Bæredygtighed 
•Effektivitet 
•Værdiløft 
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FORUDSÆTNINGER 
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INDKALDES DECEMBER 2013, ANSØGNINGSFRIST D. 5/2 
I alt indkaldes ansøgninger til en samlet bevilling på op til 100 mio. kr. 
 
Bevillingen forventes at blive fordelt som følger: 
•Ca. 90 mio. kr.  til STORE udviklings- og demonstrationsprojekter (tilskud på 
2,0-15 mio. kr.) 
•Ca. 7,5 mio. kr. til SMÅ udviklings- og demonstrationsprojekter (tilskud på 
0,25-2,0 mio. kr.) 
•Ca. 2,5 mio. kr. til netværksprojekter særligt indenfor 2 prioriterede 
områder 
 
Inden for rammen af store og små udviklings- og demonstrationsprojekter anvendes op til 5 
mio. kr. til projekter vedrørende sortsudvikling og –afprøvning i økologisk jordbrug. 

 
Den endelige fordeling mellem store og små udviklings- og demonstrationsprojekter og 
netværksprojekter er afhængig af kvaliteten af de modtagne ansøgninger. 

 
 
 
 

 
 

ANSØGNINGSRUNDE I 2014 
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ANSØGNINGSFRIST FORVENTES SEPTEMBER 2014 
I alt forventes indkaldt ansøgninger til en samlet bevilling på min. 70 mio. Kr. 
Bevillingen forventes, at blive fordelt som følger: 
 
•Ca. 63 mio. kr.  til STORE udviklings- og demonstrationsprojekter (tilskud på 
2,0-15 mio. kr.) 
•Ca. 4,5 mio. kr. til SMÅ udviklings- og demonstrationsprojekter (tilskud på 
0,25-2,0 mio. kr.) 
•Ca. 2,5 mio. kr. til netværksprojekter særligt indenfor 2 prioriterede områder 
 
Den endelige fordeling mellem store og små udviklings- og demonstrationsprojekter samt 
netværksprojekter afhænger af kvaliteten af de modtagne ansøgninger. 

 

ANSØGNINGSRUNDE II 2014 
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GUDP gennemfører i 2014 følgende særlige økologiske initiativer: 

 

•I 2014 forventes indkaldt ansøgninger for min. 20 mio. kr. til en 

opfølgende økologisk forsknings-, udviklings- og 

demonstrationsindsats i samarbejde med ICROFS. Tilsagnene 

gives i ultimo 2014 hhv. primo 2015.  

 

Indkaldelsen vil blive prioriteret ift. hvilke projekter, der bevilges 

under nuværende ORDD-2 i 2013.  

 

•10 mio. kr. udmøntes i samarbejde med ICROFS til ERA-Nettet 

CORE-Organic +. 

 

•5 mio. kr. udbydes til økologisk sortsudvikling og –afprøvning af 

en bred vifte af afgrøder, både kendte, nye og udenlandske sorter. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÆRLIGE ØKOLOGISKE 
INITIATIVER 2014 
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DIALOG 

GUDP har fokus på at være i tæt dialog med sin omverden.  
 
GUDP holder 2 regionale informationsmøder forud for hver 
ansøgningsrunde, hvor potentielle ansøgere kan få information og 
sparring. Sekretariatet tilbyder derudover sparring om projektideer. 
Grundlaget herfor er 1-sides projektskitser udformet af potentielle 
ansøgere. 
 
GUDP informerer endvidere via pressen og egen hjemmeside, om de 
årlige runder og de projekter bestyrelsen udvælger.  

 
Derudover har GUDP i 2010-2013 afholdt en årlig konference, hvor 
fødevareerhvervets aktører er inviteret.  
 
I 2014 skal en ny strategi gældende fra 2015 og frem udformes. En særlig 
dialogproces vil derfor blive annonceret medio 2014. 
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MEDFINANSIERING -   
ET SIGNAL OM ENGAGEMENT 

GUDP har gennem sine første år set en tilfredsstillende 
udvikling i retning af øget virksomhedsdeltagelse 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 indgår i 
projekterne, hvor det er relevant og fremmer 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 med 10% egenfinansiering. 
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GUDP-bestyrelsen har i 2014 særligt fokus på 
ressourceeffektivitet i fødevareerhvervet.  
 
GUDP ser gerne samarbejdsprojekter mellem 
virksomheder, hvor hovedformålet med udviklings- og 
demonstrationsprojektet er: 
• ressourceeffektivitet  
• udnyttelse af fødevareindustriens sidestrømme 
 
GUDP-bestyrelsen ønsker med denne indsats at støtte op 
om Vækstteam Fødevarers anbefalinger. 
 

RESSOURCEEFFEKTIVITET 
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GUDP-bestyrelsen ser gerne projekter i 2014, der 

tilgodeser udvikling og demonstration af teknologier, 

der understøtter: 

 

• Emissionsbaseret regulering af produktionsanlæg 

• Målrettet og differentieret arealregulering  
 
GUDP-bestyrelsen ønsker med denne indsats at støtte 
aktivt op om Natur- og Landbrugskommissionens 
anbefalinger. 
 

MILJØTEKNOLOGI 
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GUDP samarbejder med andre relevante 

innovationsordninger for at øge den samlede kapacitet, 

effekt og tilgængelighed af innovationsordningerne til 

gavn for ansøgere i fødevaresektoren.  

 

I 2014 vil det være et særligt mål, at det hidtidige gode 

samarbejde med Det Strategiske Forskningsråd (DSF) 

og Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) videreføres 

når disse to råd afløses af Danmarks Innovationsfond. 

TVÆRGÅENDE INITIATIVER 
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GUDP-bestyrelsen ønsker i 2014 at målrette sin  

innovationsnetværksindsats, således at størstedelen af ca. 5 mio. 

kr. reserveres til netværksansøgninger, indenfor følgende 2 

områder: 

 

Fisk: Her indkaldes netværksansøgninger med minimum 5 

deltagere, der dækker flere led i værdikæden, heraf 

afsætningsledet. Desuden ser bestyrelsen gerne, at der deltager 

mindst 1 stor virksomhed.  

 

Forarbejdning: Her indkaldes netværksansøgninger, der har 

fællesnævneren ”sidestrømme som fremtidens højværdiprodukt”. 

Netværket skal minimum have 5 deltagere, der dækker flere led i 

værdikæden, heraf afsætningsledet.  

 

 

INNOVATIONSNETVÆRK  
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For at styrke fødevareerhvervets internationale profil og øge det 
internationale samarbejde omkring centrale udfordringer, forventer 
GUDP i 2014 at deltage i GUDP-relaterede indkaldelser i følgende to 
ERA-Nets: 
 
• Core Organic + 
• ICT-AGRI II - op til 7,5 mio. kr. under forudsætning af, at de 

kommende indkaldelser flugter med GUDP’s strategi om fokus på 
udvikling og demonstration herunder, at andre deltagere også 
ønsker at fokusere herpå. 
 

Der reserveres maks. 20 mio. kr. i 2014. 
 
GUDP opfordrer derudover GUDP-ansøgere til at gøre brug af 
internationale samarbejdspartnere og underleverandører, når det kan 
tilføre et projekt merværdi og vidensløft. 

INTERNATIONAL  PROFIL 
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OPDRAG 

Opdraget for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) er: 
 
”At bidrage til at skabe en konkurrence- og bæredygtig fødevare- og 
nonfoodproduktion, at bidrage til udvikling af erhvervspotentialer, 
vækst, beskæftigelse, arbejdsmiljø samt videreudvikling af en 
markedsdrevet økologisk sektor samtidig med, at et højt niveau sikres 
inden for følgende områder:  Klima-, miljø- og naturbeskyttelse, 
dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og sundhed.” 
 

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

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

GUDPs bestyrelse er sammensat som følger: 
 

Lars Frederiksen (formand) 

Niels Alsted, BioMar Group A/S  

Birgitte Brinch Madsen  

Bent Claudi Lassen, Foodbest DK/SE  

Mads Prebensen, Grundfos A/S 

Henrijette Richter, Novo A/S  

Susanne Støier, DMRI/Teknologisk Institut 

Christian Jørgensen, Vibygård Gods A/S 

 
Bestyrelsen sekretariatsbetjenes af NaturErhvervstyrelsen. 
  

Sekretariatet ledes af Anders M. Klöcker, chef i Center for Innovation 
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YDERLIGERE INFORMATION 

På www.gudp.dk ligger blandt andet: 
 

•GUDP’s Strategi 2011-14 

•Ansøgningsmateriale til aktuelle runder 

•Information om bevilgede projekter 

•Kontaktoplysninger til sekretariatet 

http://www.ferv.fvm.dk/gudp

