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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Formål 

Bestyrelsen skal under dette punkt træffe beslutning om udmøntning af mini-

mum 19 mio. kr., der er afsat til ansøgninger under genannonceringen for Inve-

steringsstøtteordning for grønne, innovative teknologier fra REACT-EU-

programmet. 

 

Baggrund 

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 21. juni 2022 at genindkalde an-

søgninger inden for temaet grøn og cirkulær omstilling med fokus på nye, grønne 

innovative teknologier, da der i forbindelse med den første annoncering med 244 

mio. kr. i puljen var et beløb på 19 mio. kr., der ikke blev udmøntet.  

 

Indsatsen har til formål at styrke udviklingen af værdikæder for nye, innovative, 

grønne nøgleteknologier gennem investeringer, der især er målrettet Power-to-

X-teknologier, elektrolyse og løsninger på brintområdet. Annonceringen er sær-

ligt målrettet små, mellemstore og store virksomheder, videninstitutioner eller 

andre relevante aktører, gerne i partnerskab. 

 

Da der er tale om en annoncering med REACT-EU-midler, skal udgifter og ak-

tiviteter være afholdt senest med udgangen af august 2023. På grund af den korte 

projektperiode har der udelukkende kunnet ansøges om midler til forprojekter 

samt forsknings- og innovationsaktiviteter. Annonceringen indeholder ligesom i 

første runde et supplerende kriterium, som betyder, at kvalificerede projekter, 

der omhandler PtX og elektrolyse, hvor ansøger har sandsynliggjort, at projektet 

bidrager til udviklingen af PtX og brintområdet i Danmark, har forrang i udvæl-

gelsen fremfor ansøgninger inden for andre grønne nøgleteknologier. 

 

Løsning 

Sekretariatet har modtaget i alt 11 ansøgninger. Der er samlet ansøgt om 49,7 

mio. kr. Samlet indstilles 5 ansøgninger til fuldt tilsagn med en samlet støtte på 

i alt op til 18,4 mio. kr. Det drejer sig om følgende projekter, hvor ansøger står i 

parentes. 

• Waste-to-H2 (DTU Construct). Scorer 81 point 

• BioReFuel (DTU Construct). Scorer 80 point 

• Odin (Fjernvarme Fyn). Scorer 80 point 

• Marco Polo-DK (Energy Cluster Denmark). Scorer 79 point 

• Teknisk Vand – infrastruktur til PtX (Fonden Business LF). Scorer 74 

point 

 

Alle ovenstående projekter opfylder det supplerende kriterium vedrørende ud-

vikling af PtX og brintområdet i Danmark og opnår derfor forrang. Ansøgningen 

”CemChain” (DTU Construct) scorer 79 point, men lever ikke op til annoncerin-

gens supplerende kriterium om forrang til projekter, som kan sandsynliggøre, at 

projektet bidrager til udviklingen af PtX- og brintområdet i Danmark. Da 
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projektet ”Teknisk Vand” har forrang, indstilles det derfor til tilsagn på trods af 

lavere pointmæssig score end førnævnte projekt. 

 

Følgende 6 ansøgninger indstilles til afslag:  

• CemChain (DTU Construct). Scorer 79 point  

• Decarbonizing the Aviation sector in Denmark (Arcadia eFuels). Scorer 

72 point 

• H2-Metrologi som forudsætning for PtX (Energy Cluster Denmark). 

Scorer 59 point 

• REST – platform for effektiv udnyttelse af rest- og sidestrømme (Kvasir 

Technologies ApS). Scorer 55 point 

• Innovative CO2 Sniffer for monitoring of large-scale CO2 storage in-

tegrity (COPAC A/S/DTU Offshore). Scorer 52 point 

• Dansk Test- & Ressourcecenter for Vedvarende Energiteknologier – hy-

bride løsninger og PtX (D-TREP) (Nordisk Folkecenter for Vedvarende 

Energi). Scorer 47 point 

 

Fælles for de projekter, der indstilles til tilsagn, er, at de alle bidrager til udvik-

lingen af PtX- og brintområdet i Danmark. Dette kan være direkte i form af 

forskning- eller innovationsaktiviteter, som udvikler processer og komponenter, 

der bidrager til at gøre nye nøgleteknologier mere markedsparate. Det kan også 

være mere indirekte gennem projekter, der bidrager til udviklingen af værdikæ-

den omkring PtX- og brintområdet ved eksempelvis at optimere de processer, 

der findes ved PtX-teknologier, elektrolyse eller brintområdet. Yderligere ind-

stilles også forprojekter, der understøtter de første faser af et større anlægspro-

jekt gennem feasibility-studier.  

 

Det indstilles, at der gives afslag til seks ansøgninger. To af projekterne er af så 

høj kvalitet, at de når over pointgrænsen (65 point) for tilskud. Alligevel indstil-

les de ikke til tilsagn. I det ene tilfælde er der et andet projekt, som har forrang 

via det supplerende kriterium (jf. ovenfor), og i det andet tilfælde er der blot 

andre projekter, som har scoret endnu flere point. Projekterne, der scorer over 

65, men ikke indstilles til tilsagn, vejledes så vidt muligt om andre støttemulig-

heder. 

 

Afslagsbegrundelserne er derudover karakteriseret ved, at sekretariatet ikke har 

fundet det tilstrækkeligt sandsynliggjort, at projekternes aktiviteter ligger inden 

for annonceringens sigte eller ville lede til de beskrevne resultater inden for den 

meget korte projektperiode, hvor udgifter og aktiviteter skal være afholdt (ud-

gangen af august 2023). Der er i afslagsbegrundelserne særligt lagt vægt på pro-

jekternes begrænsede overensstemmelse med annonceringens formål og sigte 

samt lange eller utilstrækkelige effektkæder.  

 

Vedlagt er et oversigtsnotat, bilag 1.2., der giver et overblik over ansøgningerne, 

herunder ansøgte beløb, geografisk dækning, samlet score og indstilling til af-

slag/tilsagn. Ansøgningerne samt indstillingsnotaterne er tilgængelige for besty-

relsen i Admincontrol. 
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Videre proces 

I forlængelse af bestyrelsens behandling vil der være behov for opfølgende sags-

behandling inden udsendelse af endeligt tilsagn. Dette beror særligt på uklarhe-

der omkring statsstøtte for en del af indstillingerne. 

 

Endeligt tilsagn forventes udstedt ultimo 2022. 

 

Kommunikation  

Sekretariatet giver ansøgerne en servicemeddelelse om tilsagn/afslag og offent-

liggør bestyrelsens beslutning på erhvervsfremmebestyrelsens hjemmeside. 

Eventuel yderligere kommunikation (herunder pressemeddelelse) afventer Fol-

ketingsvalg og regeringsdannelse. 

 

Indstilling 

 
Det indstilles, at bestyrelsen 

• Godkender indstillingerne i bilag 1.2. (oversigtsnotat). 
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