Midler til projekter om reduktion af madspild
Pulje/fond
Markedsmodningsfonden
- tidligere Fornyelsesfonden
(Erhvervsstyrelsen)

Formål
Fremme vækst, beskæftigelse og eksport,
herunder særligt i små og mellemstore
virksomheder inden for områder, hvor
Danmark har særlige styrker og
potentialer. Det kan eksempelvis være
grøn omstilling, sundheds- og
velfærdsløsninger, design og andre
kreative erhverv mv.

4. maj 2015
Kan søges af
Private virksomheder
og det offentlige

Støtte
Mellem 1,2 og 11 mio. i støtte

Ansøgningsfrist
Virksomheder:
19. marts 2015

Web
http://markedsmodn
ingsfonden.dk

Næste frist er ikke
offentliggjort

Derudover at fremme intelligente
offentlige indkøb.
(Har tidligere givet støtte til projektet
”Godt købmandsskab på
fødevareområdet” med formålet at øge
andelen af grønne, lokale fødevareindkøb
gennem strategiske funktionsudbud.)
Grøn Omstillingsfond
(Erhvervsstyrelsen)

Understøtte øget ressourceeffektivisering,
flere miljøvenlige løsninger og derudover
skabe nye grønne arbejdspladser.

Virksomheder,
organisationer og
partnerskaber

Mellem 500.000 og 11 mio. i
støtte

9. marts 2015

http://groenomstillin
g.erhvervsstyrelsen.d
k/gronomstillingsfon
d

Partnerskaber

Minimums tilskud 1,5 mio kr.

8. april 2015

http://groenomstillin
g.erhvervsstyrelsen.d
k/partnerskaber

Støtter bl.a. mindre spild af fødevarer
Grøn Omstillingsfond Støtte til partnerskaber

Tema 2015: Genfremstilling (remanufacturing)

(Erhvervsstyrelsen)

Samle centrale aktører inden for en
afgrænset branche og få dem til at
identificere forretningsmuligheder for

Grønne ildsjæle
(Miljøstyrelsen)

Miljøteknologisk
Udviklings- og
Demonstrationsprogram
(MUDP)
(Miljøministeriet)

Grønt Udviklings- og
Demonstrations Program
(GUDP)
(NaturErhvervsstyrelsen)

genfremstilling inden for relevante
værdikæder og dermed bidrage til at
styrke væksten, beskæftigelsen og
konkurrenceevne i de involverede
virksomheder, og samtidig bidrage til at
reducere miljøbelastningen fra de
involverede industrier.
Lokalt forankrede samarbejdsprojekter,
der gennem borgernære
formidlingsaktiviteter og projekter
understøtter den grønne omstilling.
Støtter bl.a. Bæredygtigt forbrug og
grønne forretningsmodeller
Pprogram til især kommercielt motiverede
projektideer på miljøteknologi-områder,
med deltagelse af private virksomheder.
Programmet udbydes inden for brede
temaer, fx: Vand og klimatilpasning,
Ressourcer og affald, Virksomheders
ressourceeffektivitet, økologisk byggeri,
Ren luft og mindre støj, samt Kemikalier.

Tilskud til projekter, der bidrager til en
konkurrence- og bæredygtig fødevare- og
non-food produktion.
Der kan herunder ydes tilskud til klima-,
energi- og miljøprojekter inden for
fødevare-, jordbrugs-, fiskeri og

Enkeltpersoner,
sammenslut-ninger af
personer og private
foreninger og
organisationer i
Danmark.
private og offentlige
virksomheder,
private personer,
selvejende
institutioner,
offentlige og private
forskningsinstitutioner, brancheorganisationer, foreninger
og grupper eller
sammenslutninger af
de aktører, der er
nævnt ovenover.
Virksomhedsregistrer
ede personer,
virksomheder,
brancheorganisatione
r, foreninger,
selvejende
institutioner og

Mellem 40.000 kr. og 500.000 kr
pr. projekt.

15. maj 2015

http://mst.dk/borger
/baeredygtigudvikling/puljen-tilgroenne-ildsjaele/

Den typiske støtteprocent ligger
omkring 50 pct.

Frist for
ansøgninger i
2015 er ikke
offentliggjort

http://ecoinnovation.
dk/mudp-indsats-ogtilskud/

23. marts 2015
afholdes
informationsmød
e om den
kommende
ansøgningsrunde
under MUDP
Der kan søges støtte til projekter
med en varighed på op til 4 år og
et samlet tilskud på 0,25-15 mio.
kr.

Næste frist
forventes at ligge
i september 2015

http://naturerhverv.
dk/tilskudselvbetjening/tilskud
sguide/groentudviklings-ogdemonstrationsprogr
am-gudp/#c5707

akvakulturområdet. Det forudsættes, at
der udvikles klare erhvervspotentialer i
støttede projekter.
Grønne ildsjæle for lokal
afsætning

Støtte lokale ildsjæle, der arbejder for at
fremme lokal afsætning og udviklingen af
bæredygtige fødevarer.

(Varetages af Fonden for
økologisk landbrug)

Vækstforum Region
Sjælland

Fokusområder for 2015 er endnu ikke
vedtaget. Men i 2014 var bl.a. fødevare et
fokusområde

Task force for Grøn
Industrisymbiose

Task forcen tilbyder gratis faglig og
forretningsmæssig vejledning til
virksomheder, der gerne vil indgå i en
grøn industrisymbiose med formål at
drage økonomisk og miljømæssig fordel af
en bedre udnyttelse af overskydende
ressourcer i virksomhederne, herunder
også fødevarer.

(Varetages af Grøn
Omstillingsfond i
Erhvervsstyrelsen i
samarbejde med de fem
regioner og Bornholms
Regionskommune)

Task forcens tilbyder gratis ressourcetjek,
individuel matchmaking, matchmaking
events, udarbejdelse af en handlingsplan
og bistår med ansøgning om tilskud.
Task force for Grøn Industrisymbiose er
nedsat i samarbejde mellem de fem

offentlige
forskningsinstitutione
r, som er registreret
(CVR).
Økologiske
landmænd,
foreninger,
organisationer,
offentlige
institutioner, netværk
og andre juridiske
enheder
Alle

Alle virksomheder i
samarbejde med en
eller flere
symbiosepartnere

50.000–300.000 kr. pr. projekt (i
alt 3 mio. i 2016)

Råder over puljerne:
1)De regionale udviklingsmidler
2) De regionale
erhvervsudviklingsmidler
3) EU’s Regionalfond og
Socialfond mål 2
Der kan ansøges om tilskud på op
til 170.000 kr. pr. symbiose
afhængig af antal partnere,
fordeling af tilskuddet mellem
partnere samt af hvilken
ressource, der skal nyttiggøres.

Ikke offentliggjort
(efterår 2015)

http://www.oekologi
fonden.dk/Tilskud_fr
a_fonden/saerlig_pul
je_groenne_ildsjaele.
aspx

http://www.regionsj
aelland.dk/Udvikling/
tilskud/ansoegninger
/Sider/default.aspx

I 2015 har der
været afholdt én
runde med
ansøgninger, og
der vil være
ansøgningsfrist:
- Fredag d. 17.
april
- Fredag d. 19.
juni
- Fredag d. 18.
september
- Fredag d. 27.
november

http://groenomstillin
g.erhvervsstyrelsen.d
k/taskforcenstilbud

regioner, Bornholms Regionskommune og
Erhvervsstyrelsen.
EU
LIFE +
EU-program

CIP Eco-innovation
EU-program

Demonstrationsaktiviteter, der er i tråd
med EU's miljø- og klimapolitikker,
indenfor flg. hovedområder: Natur- og
biodversitet, miljøpolitik og governance,
samt information og kommunikation.
Program til markedsmodning af
miljøbeskyttende produkter, processer og
services. Støtter aktiviteter, som sigter på
at overvinde erkendte markedsbarrierer
for at bringe
produktet/systemet/processen på
markedet. Projekter indkaldes inden for
brede tematiske prioriteter, typisk
omkring: Genanvendelse af materialer;
materialer til bygge- og anlægssektor;
nærings- og nydelsesmiddelindustrien;
vand; grønne indkøb og bæredygtige
erhverv mv.

Septemberoktober 2015

Medarbejdertid,
demonstrationsudstyr o.a.
omkostninger i forbindelse med
markedsmodning, op til 50 pct.

http://ec.europa.eu/
environment/ecoinnovation/index_en.
htm

Miljøstyrelsens midler til udbud af projekter om madspild i 2015-17 ifølge Strategi for affaldsforebyggelse
Mio. kr.
2015
2016
Partnerskab om mindre madspild
1,25*
1,4
Madspildsjægerne
0,3
0,5
Nudging vedr. madspild
0,45
0,35
* Heraf anvendes 0,2 mio. kr. til sekretariatsbistand og 0,2 mio. kr. til en konference om mindre madspild i 2015. Rest: 0,85 mio. kr.

http://ec.europa.eu/
environment/life/fun
ding/lifeplus.htm

2017
1,4
0,5
0.35

