VUDP
– Vandsektorens Udviklingsog Demonstrationsprogram

Vandselskabernes eget støtteprogram skal forene og forstærke vandselskabernes
indsats for at udvikle, teste og demonstrere vandteknologi og styrke en effektiv
vandsektor. Bidragsydere til VUDP kan søge midler til at at fremme effektivitet og
innovation i vandsektoren og øget eksport af vandteknologi. Projekterne skal koble
vandselskaber, forskning, industri og rådgivere i partnerskaber, der har til formål
at udvikle løsninger til morgendagens udfordringer.

BAGGRUND
VUDP er oprettet i 2016 i henhold til Vandsektorloven og
i regi af DANVA, som en aktivitet med særskilt regnskab i
henhold til DANVAs vedtægter.
Det frivillige bidrag til VUDP er besluttet i fællesskab af
vandselskaberne på DANVA’s generalforsamling, og opkræ
ves sideordnet med det ordinære kontingent til DANVA.
Det er muligt for vandselskaber at indbetale mere end
de fastsatte takster. Vandselskaber, der ikke er medlemmer
af DANVA, kan vælge at indbetale til VUDP, og kan derved
få mulighed for at søge om midler.
DANVAs bestyrelse er bestyrelse for VUDP. Bestyrelsen
tager stilling til VUDPs rammer, og hvilke ansøgninger, der
får tilsagn.
Til VUDP er der tilknyttet et vurderingspanel, som råd
giver og laver indstillinger til DANVAs bestyrelse.
Den daglige drift og administration varetages af DANVAs
sekretariat. Sekretariatet administrerer VUDPs midler, samt
laver opfølgning på projekterne og varetager udbetaling af
tilskud.

VUDP’S FORMÅL

VUDP er etableret med det formål, at forene og forstærke
vandselskaber for at fremme, udvikle og demonstrere vand
teknologi og en effektiv vandsektor.
VUDP udbyder, driver og overvåger udviklingsprojekter,
bidrager gennem uddelinger til finansiering af sådanne
projekter, og står for offentliggørelse af resultater, erfarings
udveksling mv.
Projekterne skal bidrage til kobling mellem vandsel
skaberne, forskningsverdenen, industrien og rådgivende
virksomheder med særligt henblik på, at understøtte effek
tivitet og innovation i vandsektoren og det enkelte vandsel
skab samt eksport af vandteknologi.
Der vil være fokus på projekter, der kan videreudvikle
vandselskaberne imod højere grad af bæredygtighed, kva
litet, forsyningssikkerhed og effektivitet.

PROJEKTER OG INDHOLD
VUDP er målrettet udvikling, test og demonstration. Der
uddeles ikke midler til grundforskning eller markedsmod
ning i vandbranchen.
Projektet skal være et samarbejdsprojekt mellem forsy
ninger, leverandører, videns- og/eller forskningsinstitutio
ner omkring vandteknologi. Kommuner og myndigheder
kan eventuelt også deltage i projekterne. Kun bidragere til
VUDP kan være hovedansøgere.
Ved en uddelingsrundes start melder VUDP årets spe
cifikke vurderingskriterier ud. Projekter skal indeholde
elementer fra formålet (Se Formål for VUDP i Indledningen).

Projekter der lever bedst op til formålet og til alle vurde
ringskriterier, vil blive prioriteret højest.
Der kan søges om midler til personaleudgifter, kontrakt
forskning eller teknisk know-how, forbrug af instrumenter
og udstyr, generalomkostninger og driftsudgifter. Udde
lingsprocentsatser afhænger af type og størrelse af virk
somheder, der er med i projektet.
Nærmere beskrivelse af hvilke procentsatser og type
af omkostninger, der kan søges midler til, kan findes

på www.danva.dk/vudp.

ANSØGNINGER
Ansøgningsrunden til VUDP består af to faser.
Først indsendes en elektronisk ansøgning med en kort
idétilkendegivelse med præcisering af de overordnede
kriterier for ansøgningerne. For at deltage i udvælgelse af
tilsagn, er det nødvendigt at søge allerede i fase 1.
Ansøgningsfristen vil som regel ligge i maj og meldes
ud i starten af det pågældende år. Der vil være en
vejledning tilknyttet ansøgningsrunden. Link til ansøgnings
skema og vejledning er: www.vudp.danva.dk
Det anbefales, at ansøger nøje følger vejledningen samt
opdaterer sin browser, inden ansøgningen udfyldes.

Kun vandselskaber, der bidrager til VUDP, kan være pro
jektansvarlige, hvorimod også ikke-bidragsydere kan være
samarbejdspartnere i projektet.
Udvalgte ansøgninger, efter vurdering af vurderingspa
nelet, vil modtage login til udfyldelse og indsendelse af ud
dybende ansøgning - oftest i juni måned. Ansøgningerne
fra fase 1 vil på mail modtage afslag eller invitation til fase 2
ansøgning med ansøgningsfrist i august måned.
Efter vurderingspanelets indstilling til tilsagn vil udvalgte
ansøgninger fra fase 2 modtage tilsagn om støtte i septem
ber.

Projektledertræf for projekter, der har fået uddelt midler i 2016. Fra venstre ses Ann-Katrin Pedersen, Ebbe Kruse Vestergaard, Ulrik Folkmann, Lars Nørgård
Holmegaard, Flemming Andersen, Lærke Kit Sangill, Tina Bundgaard Bech, Jens Ravn Knudsen, Christina Søndergaard, Esben Sejer Boetius og Helle Sehested.

VURDERINGSPANEL
Vurderingspanelet fungerer på frivillig basis og uden veder
lag. Vurderingspanelet vurderer ansøgningerne, og indstil
ler udvalgte ansøgninger til tilsagn til DANVAs bestyrelse.
Endvidere skal vurderingspanelet rådgive bestyrelsen om
VUDPs tematiseringer, alternative finansieringskilder og mu
lige initiativer inden for VUDPs formål. Panelets medlemmer
udpeges af DANVAs bestyrelse og for en 2 årig periode.
Hvert medlem kan højst genudpeges 2 gange.
Vurderingspanelets medlemmer vurderer ansøgningen
ud fra, i hvor høj grad den opfylder hvert af de kriterier,
som der er blevet lagt for ansøgningsrunden.

Panelet sammensat af en række udvalgte fagfolk og repræ
sentanter for branchen:
• 4 repræsentanter fra forsyninger
• 2 repræsentanter fra forskningsverdenen
• 1 repræsentant fra Dansk Miljøteknologi
Alle medlemmer af panelet har underskrevet en for
trolighedserklæring. Den og de aktuelle medlemmer i
vurderingspanelet kan findes på www.danva.dk/VUDP

NÅR DU HAR FÅET EN UDDELING FRA VUDP
Modtagere af projektmidler skal opfylde en række betin
gelser undervejs og ved afslutningen af projektet. Læs
mere om uddelingsvilkårene på www.danva.dk/VUDP. Ved
tilsagn om uddeling får ansøger en høringsperiode på en
måned.
Den første del af VUDPs projektstyring er bygget op
omkring projekternes milepæle, faser eller perioder (delpe
riode), der er fastlagt af projektejerne selv.
Når et projekt nærmer sig en delperiode, skal projektle
deren udarbejde en status indeholdende et statusskema
om projektets fremdrift og økonomi samt et realiseret regn
skab. Udbetalinger sker når statusrapporten er godkendt jf.
uddelingsvilkår.

Når projektet afsluttes udarbejdes en slutrapport, som
samler op på projektets resultater, viden og erfaringer.
Økonomidelen af den sidste statusrapport erstattes af et
slutregnskab, der efterfølgende skal godkendes i henhold
til reglerne i uddelingsvilkårene.
Slutrapporten og slutregnskabet skal indsendes senest
tre måneder efter, at projektet er afsluttet, dog senest tre
år regnet fra tilsagnsskrivelsens dato. Slutregnskab og sta
tusrapporter er til VUDPs interne administration og er der
for ikke tilgængeligt på DANVAs hjemmeside.
Alle ændringer i projektforløb, budget og formål skal
godkendes af VUDP inden igangsættelse af ændringer.

FORMIDLING
Uddelingsmodtager er forpligtet til at formidle projektets
resultater for vandsektoren og andre interessenter.

medier, på konferencer, temadage og lignende arrangementer.

Formidling skal ske via offentligt tilgængelige slutrapporter, projekt resuméer, artikler i danskVAND (Vandbranchens eget tidsskrift), artikler i andre trykte og sociale

Slutrapporter og projekt resuméer er tilgængelige
på www.danva.dk/VUDP.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
Hvad gør jeg, hvis mit vandselskab vil bidrage til VUDP?
DANVAs sekretariat kontaktes, og der bliver udregnet en
takst, som er fastsat på DANVAs generalforsamling.
Hvilket sprog skal ansøgningen skrives på?
Ansøgningen skal skrives på dansk.
Hvilken form for regnskab skal der aflægges?
Budget- og regnskabsskabelon skal anvendes i projektet,
dog først i forbindelse med Fase 2 af ansøgningsrunden.
Budgettet inddeles i partnere og poster såsom tidsforbrug,
udstyr og instrumenter, formidling, leje af lab og eller lokaler, andre udgifter (mødeudgifter, rejseudgifter osv). Slutregnskabet skal revideres af en revisor, hvis støttebeløbet
overstiger 300.000 kr.
Hvilken slutrapportering kræver VUDP?
Efter at projektet er afsluttet, skal der foreligge en faglig
rapport med detaljerede projektresultater og et resumé
samt revideret slutregnskab.
Kan man få mere i uddeling end tilsagnsbeløbet undervejs eller efter at projektet er afsluttet?
Det er ikke muligt at få udvidet tilsagnsbeløbet. Vandselskaberne kan dog søge om midler til næste fase, hvis projektet stadig holder sig inden for kategorien ”Teknologiudvikling, test og demonstration”.
Kan man forlænge projektperioden inden for den samme
økonomiske ramme?
Det er muligt at anmode om projektforlængelse, så længe
at projektet er slutrapporteret højst 3 år efter tilsagnsdatoen. Projektforlængelse skal godkendes af sekretariatet
forinden.

Kan man ombudgettere, når projektet er gået i gang?
Det er muligt, at anmode om revidering af budget undervejs. Det er vigtigt, at projektbudgettet overholder VUDPs
rammer for procentsatser og omkostningstyper. Revidering af budget skal godkendes af sekretariatet forinden.
Projektstart og projektafslutning hvornår?
Projektet kan tidligst afholde udgifter efter datoen på tilsagnsbrevet og senest den dato projektet er slutrapporteret - højst 3 år efter tilsagnsdatoen.
Kan der vedlægges dokumenter til fase 1 ansøgning?
Nej, det er først muligt at vedlægge dokumenter, hvis man
inviteres til at indsende en uddybende ansøgning i anden
fase.
Kan der indsendes ansøgning på e-mail i stedet for online?
Nej, alle ansøgninger skal indsendes via det elektroniske
ansøgningsskema.
Får jeg en kvittering for indsendelse af ansøgningen?
Ja, du vil modtage en e-mail med kvittering for modtagelsen og besked om, hvornår du kan forvente at få svar på
ansøgningen. Heri vil også et ID nr. fremgå. Dette ID skal
du bruge i kommunikationen med sekretariatet angående
ansøgningen. Du har mulighed for at bede om en pdf af ansøgningen efter indsendelsen.
Kan test og demonstration foregå uden for Danmark?
Nej, projektet skal udføres i Danmark.
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