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VUDP
HVORDAN FÅR MAN FINANSIERING?

TANJA NIELSEN, DANVA

VUDP

 Etableret i 2016 i regi af DANVA

 VUDP bidrag er frivillige bidrag fra vandselskaber – i år 8,3 mio. kr.

 DANVAs bestyrelse fungerer også som bestyrelse for VUDP

 Vurderingspanel består af et antal repræsentanter fra:

– 4 VUDP bidragere

– 2 forskningsverdenen

– 1 Dansk Miljøteknologi
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Ansøgningsrunder

Nødvendigt at søge 

fase 1 for at komme i 

Betragtning til tilsagn

Annoncering 
primo februar

Ansøgningsfrist 
1. fase 

medio maj

Svar på 1. fase 
primo juni

Ansøgningsfrist 
2. fase 

primo august

Svar på 2. fase 

Ultimo 
september

Hvem kan søge?

 VUDP-bidrager skal være hovedansøger

 Samarbejdspartnere:

– Leverandører

– Rådgivere

– Forskningsinstitutioner og GTS

– Myndigheder

 Størrelse og type virksomhed afgør procentsats for uddeling
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Projektkategori

Grundforskning

VUDP

Marked

Udvikling, test og demonstration
- Industrielt – udvikling af nye produkter eller metoder osv
- Eksperimentelt – viden, færdigheder, dokumentering osv

Projektbeskrivelse

 Læs vejledningen

 Hvad er udfordringen? Beskriv

 Kort og præcist, men konkret og klart – hvad er output?

– Et produkt?

– En metode?

– Dokumentation eller viden?

Lad en udenforstående læse det igennem

Vær i god tid! 
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Projektbeskrivelse

 Hvad er viden i dag?

 De rigtige partnerskaber fra starten

– Beskriv hvordan, de hver især bidrager

 Til gavn for vandbranchen og vandselskaber

– Hvem kan bruge output? Snæver kreds eller bred?

– Næste skridt? Hvordan udbredes det?

 Skaber projektet afledte effekter?

 Kan udfordringen løses med rådgivningsbistand alene? 

Ansøgningskriterier

 Projekt idé

– Nyhedsværdi/innovationshøjde

– Output

– Praktisk anvendelighed i vandselskaberne

 Projekt relevans

– Forbedrer kvalitet/effektivitet/miljø/forsyningssikkerhed

 Samarbejde

– Kobling til det private og forskningsverdenen?

– Produkt – er der en sælger? 
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Ansøgningskriterier

 Projektgennemførelse

– Bemanding og kompetencer

– Realistisk tidsplan

– Risici – teknisk, miljømæssigt eller bemandingsmæssigt

 Opfølgning/implementering

– Er det implementerbart i vandbranchen?

– Er der grundlag for marked og/eller eksport?

– Kan det opskaleres eller anvendes andre steder?

 Formidling

Forventninger og krav

 Formidling af projektet undervejs og efter

 Rapporteringer

– Regnskab

– Status

– Slutrapport

– Revision

 Ændringer godkendes

 Vilkår



20-06-2017

6

Eksempel på god ansøgning

Udfordring: Vandspild og drift af opstart på drikkevandsfiltre

Formålet er at udvikle naturlige biologiske starterkulturer til drikkevandsfiltre, som 

kan sikre en stabil, effektiv, hurtig og repetérbar opstart af omsætningen af 

ammonium, nitrit og mangan i nye biofiltre

 Effektiviserer forsyningernes drift, energiforbrug og økonomi samt ikke mindst 

vandspild

 Forbedrer drikkevands- og forsyningssikkerheden

 Reducerer antallet af vandanalyser

 Miljømæssig forbedring

Output

Projektet vil udvikle et slutprodukt, som er dokumenteret, salgsklart og 

myndighedsgodkendt, og som kan leveres i Danmark og internationalt

Dansk produkt!

Myndighederne - løbende inddragelse sikrer brugbart produkt, der kan 

godkendes
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Risici og projekt

 Beskrivelse af udfordring

– Overslag på vandspild ved indkøring i Danmark

 Beskrivelse af risici

– Myndighedstilladelse – inddrager tidligt

– Tekniske udfordringer – fokus

 Projektimplementering

– Vurdering af besparelser, generering af arbejdspladser 

markedspotentiale

Partnerskaber

 KLAR forsyning - projektledelsen, myndighedskontakten samt drift 

og tilsyn af anlæg

 HOFOR - viden om praktisk drift og foretager analyser

 GEUS - udvikling og dokumentationen af starterkulturen. 

Mikrobiologiske analyser, afrapportering og tilsyn af anlæggene.

 Krüger - viden/drift af anlægget, vandværksprocesser samt 

kvalitetssikring. Sikre kommercielt attraktivt produkt. 

Myndighedskontakt.
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Mere info

 Finansieringsoversigt

– Sendes på mail

 Nordisk projektoversigt 

– Bliver tilgængelig på NORDIWA i efteråret

Tak for opmærksomheden

DANVA er brancheorganisation for vandselskaber.

DANVA forener alle, der hver dag leverer rent drikkevand, håndterer spildevand og forebygger 
oversvømmelser gennem klimatilpasning med både traditionelle og innovative metoder.

DANVA forstærker alle, der udvikler og implementerer nye vandløsninger til Danmark og 
verden.

DANVA fortæller alle om værdien og effekten af danske vandløsninger, der skaber bedre 
livsvilkår og vækst i Danmark. 

www.danva.dk danva@danva.dk

VANDHUSET |  Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg |  Ny Kongensgade 10, 

1472 København K |  Tlf. 7021 0055 


