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Til Ansøgere til PSO F&U-udbud 2007, ForskEL-programmet fra 

Energinet.dk 
 

ForskEL konsortier  
 
Energinet.dk åbner i 2007-programmet for den nye mulighed at støtte et For-
skEL-konsortium, bestående af virksomheder og forskningsinstitutioner med en 
væsentlig bevilling. Konsortier vil kunne konkurrere om en bevilling på f.eks. 
25-40 mio. kr. ud af rammen på 130 mio. kr. Energinet.dk har ingen forhånds-
pligt til at støtte et sådant konsortium, men hvis der fremsendes en eller flere 
egnede ansøgninger, vil de blive vurderet med henblik på en stor bevilling.  
 
Formål 
Et ForskEL-konsortium er en fleksibel ramme for konkrete samarbejder mellem 
virksomheder og forskningsinstitutioner om forskning, udvikling og demonstra-
tion af miljøvenlige elproduktionsteknologier, som kan danne grundlag for dan-
ske virksomheders produktudvikling de kommende år. Et konsortium er i stand 
til at løse en opgave i fællesskab, som ellers ville have været for stor at løse 
enkeltvis. Formålet med konsortierne er, at parterne i fællesskab udvikler viden 
eller teknologi, som ikke blot gavner enkelte virksomheder, men hele branchen 
inden for et givet indsatsområde i dansk erhvervsliv. 
 
Organisering 
I et ForskEL-konsortium bør følgende punkter udfyldes: 
 

1. Minimum to virksomheder skal deltage. Mindre virksomheder kan delta-
ge i dele af projektet 

2. Minimum en forskningsinstitution, hvilken typisk vil være placeret på et 
universitet eller en sektorforskningsinstitution 

3. Eventuel deltagelse af en udenlandsk partner 
4. Det forudsættes, at konsortiet ikke bare er et konglomerat af flere del-

projekter med ringe synergi. 
 
Deltagerne i projektet skal indgå en samarbejdsaftale, der angiver de økonomi-
ske og juridiske rammer for konsortiet. Den skal desuden indeholde en konkret 
angivelse af partnernes bidrag til konsortiet. 
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Ansøgning 
For at søge om en bevilling til et konsortium, skal der inden for de gældende 
rammer for ansøgning om PSO-støtte til F&U-projekter indsendes en interesse-
tilkendegivelse senest den 15. september. Konsortiet skal herefter være indstil-
let på at levere komplet ansøgning og uddybende materiale på anmodning fra 
Energinet.dk. Der kan fremsendes ansøgninger inden for de fastlagte indsats-
områder for 2007, som er beskrevet i udbudsteksten. ForskEL-konsortier vil 
være underlagt de øvrige gældende regler for ForskEL-programmet. 
 
 
 
 
 
 
 


