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Aktivitetstyper under GUDP
Under Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram kan der ydes tilskud til 
følgende aktivitetstyper:

• Anvendt forskning 
• Udvikling
• Demonstration
• Netværk

Et projekt kan indeholde flere aktivitetstyper.

De enkelte aktivitetstyper beskrives i de efterfølgende slides og er efterfulgt af et 
konkret eksempel. Til sidst vises en oversigt med tilskudsprocenter.
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Aktivitetstype - Anvendt forskning
Ved anvendt forskning forstås aktiviteter, som har til formål at fremskaffe ny viden og nye 
færdigheder, der skaber grundlag for gennemførsel af udviklings- og 
demonstrationsaktiviteter.

Ansøgningen skal indeholde en forskningshypotese, som beskriver den anvendte forsknings 
idé/antagelse i forhold til at kunne genere viden til senere udviklings- og 
demonstrationsmål. Endvidere beskrives, hvordan forskningshypotesen vil blive undersøgt, 
herunder hvilke metoder og forsøg, der indgår for at teste forskningshypotesen.

Skema E i ansøgningsmaterialet skal udfyldes, hvis projektet indeholder anvendt forskning.

Leverancer: Der er krav om, at resultaterne skal afrapporteres/formidles. Der er vide 
rammer for, hvordan lige fra en publikation i et nationalt eller internationalt tidsskrift til en 
udredning eller notat, som publiceres på en hjemmeside (se liste over forskningsleverancer i 
GUDP vejledningen).
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Aktivitetstype - Anvendt forskning
Eksempel – Nyt varslingssystem mod gulrust i økologisk hvede og triticale

Baggrund: Økologisk dyrkning af hvede og triticale er blevet usikker pga. sygdommen gulrust. 
Økologiske landmænd har i 2009 oplevet et udbyttetab på op til 90-100% af vintertriticale.
I 2012 var der igen problemer med gulrust, som her også spredte sig til vinterhvede, vårhvede og 
vårtriticale. Der var således akut behov for nye varslingssystemer til at nedsætte risikoen for 
ødelæggende angreb og øge dyrkningssikkerheden i økologiske marker.

Forskningsaktiviteter: Projektet involverer forsøg, der skal 
klarlægge miljøets indflydelse på interaktionen mellem 
vært og patogen, samt resistensmekanismer i afgrøder.

Formål: Øge dyrkningssikkerheden i både økologisk og 
konventionel planteproduktion vha. udvikling af et nyt 
varslingssystem. Udviklingen kræver forskningsaktiviteter. 

Deltagere: Aarhus Universitet og Seges P/S.
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Ved udvikling forstås aktiviteter, der udvikler nye eller forbedrede produkter, 
processer eller teknologier på baggrund af erhvervelse og anvendelse af 
eksisterende videnskabelig og anden relevant viden og færdigheder. 
Udviklingsaktiviteterne kan omfatte kommercielt anvendelige prototyper. Resultatet 
af de gennemførte udviklingsaktiviteter forventes at kunne anvendes, herunder 
kommercialiseres på kort sigt.

Leverancer: Der er krav om, at udviklingsaktiviteterne skal afrapporteres/formidles. 
Der er vide rammer for hvordan, lige fra en publikation i et fagtidsskrift til en 
udredning eller notat, som publiceres på en hjemmeside (se liste over 
udviklingsleverancer i GUDP vejledningen).
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Aktivitetstype - Udvikling



Eksempel – Nye kål- og porresorter giver økologisk grønt på bordet året rundt

Baggrund: Kål og porrer er populære i Danmark, men den hjemlige økologiske produktion kan ikke 
følge med efterspørgslen fra forbrugerne. Derfor importerer vi i stor stil disse råvarer uden for 
sæson, og det går både ud over CO2-regnskabet og grøntsagernes kvalitet.

Udviklingsaktiviteter: Projektet vil udvikle højværdi-sorter af kål og porrer til økologisk produktion 
via krydsbestøvning, planteforædling og prøvedyrkning af 
sorter brugt i konventionel dyrkning. 

Formål: Forlængelse af salgssæsonen for friske kål og porrer. 
Udvikling af nye økologiske højværdi-sorter af kål og porrer 
skal sikre øget produktivitet og beskæftigelse hos økologiske
landmænd. 

Deltagere: Nissen Consult, Bio-Plant, Skyttes Gartneri, 
Nørregård Økologi, Halkær Ådal Økologisk ApS.
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Aktivitetstype - Udvikling



Ved demonstration forstås aktiviteter, hvis primære formål er at formidle og sprede 
videnskabelig viden og praksis vedrørende anvendelse af bl.a. resultater fra forsknings-
og/eller udviklingsaktiviteter vedrørende nye produkter, processer eller teknologier.

Demonstrationsprojekter er projekter, som demonstrerer resultater af forsknings- eller 
udviklingsprojekter til en kreds af aktører f. eks. landmand, gartnere o.l. 
Demonstrationsprojekterne er velegnede til at vise landmænd nye dyrkningsmetoder eller 
anvendelse af udstyr og metoder i mark og stald. Alle interesserede skal have adgang til 
demonstrationen. Projekterne er videnformidlende og må derfor ikke have karakter af 
markedsintroduktion eller markedsføring af nye produkter, som forbedrer enkelte 
virksomheders konkurrenceevne.

Leverancer: Der er krav om, at demonstrationsaktiviteterne skal afrapporteres/formidles, 
men der er vide rammer for hvordan. Lige fra en publikation i et fagtidsskrift til en teknisk 
manual, som publiceres på en hjemmeside (se liste over udviklingsleverancer i GUDP 
vejledningen).
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Aktivitetstype - Demonstration



Eksempel – Dansk frugt uden sprøjterester

Baggrund: Produktion af æbler involverer ofte brug af pesticider. Projektet arbejder mod at 
nedsætte mængden af pesticider brugt i erhvervet med 20-30%. Et tidligere projekt viste, at det 
var muligt at undgå at sprøjte i den periode, hvor frugterne udvikles, uden at det fører til store tab, 
og uden at der kommer pesticidrester på frugten, den såkaldte nulrest-strategi. Nulrest-strategiens 
største udfordring var angreb af rådsvampe. 

Demonstrationsaktiviteter: Projektet vil demonstrere 
nulrest-strategien i erhvervsplantager via åbent 
hus arrangementer og afholdelse af workshops. Ydermere 
vil projektets udviklingsaktiviteter demonstreres. 

Formål: Viden til avlere om nulrest-strategien.

Deltagere: Aarhus Universitet, GartneriRådgivningen, 
Fejø Frugt, Snaptun Frugtplantage og Lolk’s Frugtplantage.
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Aktivitetstype - Demonstration



Formålet med netværk er at kortlægge barrierer og erhvervsmæssige perspektiver 
og potentialer for udvikling inden for et afgrænset område. Aktiviteterne i et 
netværk er afklaring og kortlægning. Egentlige forsknings- og udviklingsaktiviteter 
indgår ikke i netværk. Offentlige myndigheder kan inddrages i relevant omfang, uden 
dog at kunne modtage støtte.

Netværk har til hensigt at skabe grundlag for at igangsætte et længerevarende, tæt 
og tillidsfuldt samarbejde mellem aktørerne med henblik på senere projekter. 

Netværk skal bestå af aktører fra forskellige dele af værdikæden eller af aktører, der 
går på tværs af etablerede værdikæder. 
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Aktivitetstype - Netværk



Eksempel – Nye veje for Dansk Gartneri

Baggrund: Danske gartnerier har velansete kompetencer inden for innovation, genetik og forædling. 
Til trods for dette har erhvervet i længere tid haft det svært, hvilket har forårsaget mange lukkede 
virksomheder og mange fyringer.

Netværksaktiviteter: Kortlægning og analyse af danske aktørers viden, samt identifikation af barrierer 
og potentielle muligheder for udvikling indenfor erhvervet.

Formål: Etablering af et innovativt dialogforum og nye part-
nerskaber, der kan skabe fornyet vækst, udvikling, og konkur-
rencemæssige fordele, til gavn for miljø, sundhed, erhverv 
og beskæftigelse i erhvervet.

Deltagere: Graff Breeding A/S, AU, SDU, Plant Technology, 
Agro Tech, Dansk Gartneri, Gartneriet Tingdal ApS, Chr. Han-
sen Natural Color A/S, Agro Tech, BKI, Te og Kaffespecialisten, 
InnovationLab, Gartneriets Brancheorganisation.
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Aktivitetstype - Netværk



Virksomhedstype

Forsknings- og 

viden formid-

lingsorgani-

sationer*

Små virksomheder
Mellemstore 

virksomheder

Store

virksomheder

Aktivitetstype/

Projektform**
Individuel Samarbejde Individuel Samarbejde Individuel Samarbejde

Anvendt forskning 90 pct. 70 pct. 80 pct. 60 pct. 75 pct. 50 pct. 65 pct.

Udvikling 90 pct. 45 pct. 60 pct. 35 pct. 50 pct. 25 pct. 40 pct.

Demonstration 70 pct. 70 pct. 70 pct. 70 pct. 70 pct. 70 pct. 70 pct.

Netværk 50 pct. 50 pct. 50 pct. 50 pct.

*    Private forsknings- og vidensformidlingsorganisationer betragtes som virksomheder ved fastsættelse 

af maksimale tilskudssatser.

** Forhøjet tilskudsprocent under samarbejde kræver, at projektet vedrører et reelt samarbejde, som er: 

a) samarbejde mellem virksomheder, hvoraf mindst én er en SMV og ingen virksomhed afholder mere end 70 pct. af de    

støtteberettigede omkostninger, eller

b) samarbejde mellem en virksomhed og en eller flere forskningsinstitutioner, hvor sidstnævnte afholder mindst 10 pct. af de    

støtteberettigede omkostninger og har ret til at offentliggøre egne forskningsresultater. Projektets resultater 

formidles bredt gennem konferencer, publikationer, open access-samlinger, gratis software eller open source-software
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Tabel 1: Maksimale tilskudssatser for GUDP-projekter


