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Bilag 1 – Kriterier til annonceringen ’Investeringsstøtteordning for grøn-
ne innovative teknologier’

De indkomne ansøgninger vurderes ud fra kravene og udvælgelseskriterierne i denne annoncering. Ved gen-
nemgangen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på udvælgelseskriterierne, og ansøgningerne vil blive 
scoret på baggrund af udvælgelseskriteriernes pointskala i nedenstående skema.

For at komme i betragtning til at indstilles til tilsagn, skal en projektansøgning opnå
minimum 65 ud af 100 point.

Kriterier til annonceringen ’Investeringsstøtteordning for grønne innovative teknologier’:

Kriterier Point

a. Formål og effekt
Der vil under dette kriterium blive lagt følgende til grund for vurderingen:

• At projektets formål og teknologiens stadie er klart beskrevet, herunder at det ansøgte pro-
jekts modenhed og risiko fremgår klart.

• I hvilket omfang ansøger formår at opstille en realistisk effektkæde, der sandsynliggør, at de 
planlagte aktiviteter vil lede til de output og effekter, ansøger har angivet.

• I hvilket omfang det sandsynliggøres, at ansøger kan løfte og realisere indsatsen, og dermed 
bidrager til at fremme nye grønne nøgleteknologier.

• At indsatsen understøtter en hurtigere udbygning af grønne nøgleteknologier, herunder 
særligt elektrolyse og PtX.

0-30

Svar:

b. Strategisk sigte og sammenhæng
Der vil under dette kriterium blive lagt følgende til grund for vurderingen:

• I hvilken grad projektet bidrager til for-projekter til eller skalering af grønne nøgleteknologier, 
herunder særligt PtX.

• At projektet gennem forsknings- og innovationsaktiviteter, understøtter udviklingen hen imod 
den første industrielle anvendelse af nye grønne innovative nøgleteknologier.

0-30

Svar:
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Kriterier Point

c. Gennemførlighed
Der vil under dette kriterium blive lagt følgende til grund for vurderingen:

• At ansøger klart har beskrevet tidsplan, struktur og gennemførlighed. Det skal være sand-
synliggjort, at projektet kan gennemføres som beskrevet.

• At det er sandsynliggjort, at projektet kan gennemføres på ca. 1 år inden udgangen af august 
2023, og at aktiviteter og udgifter kan afholdes indenfor den tidsmæssige ramme.

• At indsatser, der fx opskalerer eksisterende demonstrations- og testfaciliteter eller andre 
typer af indsatser, hvor eksisterende faciliteter ændres eller udbygges, har tilvejebragt de 
nødvendige tilladelser, miljøgodkendelser eller andet for at gå i gang.

0-15

Svar:

d. Organisering
Der vil under dette kriterium bliver lagt følgende til grund for vurderingen:

• At ansøger klart har beskrevet projektets organisering.
• At projektet inddrager evt. relevante partnere, virksomheder, videninstitutioner m.v.
• At ansøgere, har sandsynliggjort kompetencer til at gennemføre projektet alene eller i part-

nerskab med fx videninstitutioner, virksomheder eller andre relevante aktører.

0-15

Svar:

e. Merværdi og sammenhæng
Der vil under dette kriterium bliver lagt følgende til grund for vurderingen:

• At indsatsen skaber merværdi fx i forhold til allerede eksisterende initiativer.
• At ansøger – hvis relevant – har beskrevet hvordan der koordineres med eller er sammen-

hæng til andre projekter og indsatser under fx PtX strategien, EUDP-projekter eller andre 
relevante indsatser.

0-10

Svar:
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Supplerende kriterium
Projekter, der omhandler PtX og elektrolyse, hvor ansøger kan sandsynliggøre at projektet bidrager til udviklin-
gen af PtX og brintområdet i Danmark, har forrang i udvælgelsen fremfor ansøgninger indenfor andre grønne 
nøgleteknologier.

Krav
Tilskud med REACT EU-midler skal i mange tilfælde have tilskyndelsesvirkning jf. EU´s statsstøtteregler. Det 
betyder, at tilskud kun ydes, såfremt det medfører, at den pågældende modtager øger omfang, udstrækning 
eller tempo af sin indsats, set i forhold til en situation, hvor der ikke opnås støtte. For virksomheder hvor dette 
er gældende, er det et krav at dette er sandsynliggjort i ansøgningen.
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