
Erhvervsstyrelsen og Energistyrelsen 

Interessetilkendegivelser for europæisk matchmaking:  
Mød europæiske partnere for at udvikle markedet for brint i EU 

 
Åbent fra den 10. december 2020 til og med den 30. januar 2021 

 
Erhvervsstyrelsen og Energistyrelsen ønsker at afdække danske virksomheder og 
forskningsinstitutioners interesse i at indgå i større fælleseuropæiske projekter inden for 
brint og brintteknologi. Vi vil invitere dig til at bidrage til denne afdækning, hvis du 
arbejder med brint og brintbaserede produkter, vil bidrage til den grønne omstilling og 
ønsker at undersøge muligheder for eksport og samarbejde med andre virksomheder i 
EU. 
 
I september 2020 meldte Danmark sig ind i EU’s nye brintalliance. Som led i dette 
arbejder Erhvervsstyrelsen og Energistyrelsen på at afdække de danske interesser i 
europæiske samarbejder indenfor brint, og din interessetilkendegivelse er derfor vigtig. 
Hvis du har interesse i at indgå i større fælleseuropæiske projekter inden for brint og 
brintteknologi, har du nu muligheden for at dele din virksomheds idéer, projektplaner og 
behov.  
 
På baggrund af interessetilkendegivelserne vil Erhvervsstyrelsen og Energistyrelsen 
udvælge virksomheder og forskningsinstitutioner og deres projekter til at deltage i 
matchmaking-sessioner arrangeret af Europa-Kommissionen eller andre EU-lande. 
Formaterne for sessionerne kendes ikke på forhånd og kan variere fra gang til gang, 
men de vil handle om at afsøge konkrete samarbejdsmuligheder mellem europæiske 
aktører inden for brint. Erhvervsstyrelsen og Energistyrelsen vil facilitere de udvalgte 
danske virksomheders deltagelse i sessionerne. 
 
Matchmaking-sessionerne vil desuden have til formål at afdække mulighederne for at 
etablere fælleseuropæiske projekter inden for brint under statsstøtteretningslinjerne for 
”Important Projects of Common European Interest” (IPCEI). I et IPCEI går flere 
medlemsstater sammen i et større fælleseuropæisk projekt og udmønter national 
statsstøtte til de involverede aktører og deres aktiviteter. Læs mere om 
statsstøtteretningslinjerne for IPCEI i Kommissionens meddelelse (2014/C 188/02). 
 
På nuværende tidspunkt er der ikke afsat midler til dansk deltagelse i et IPCEI inden for 
brint. De indkomne interessetilkendegivelser vil indgå som en del af grundlaget for 
regeringens vurdering af, hvorvidt Danmark eventuelt skal deltage i et IPCEI. Såfremt 
regeringen vælger at gå videre hermed og afsætte øremærkede midler, vil der blive 
gennemført en særskilt ansøgningsrunde, som vil være åben for alle og ikke betinget af 
deltagelse i matchmaking-sessionerne.    
 
En række EU-lande har allerede indkaldt eller er på vej til at indkalde 
interessetilkendegivelser fra aktører, der ønsker at indgå i matchmaking-sessioner 
og/eller IPCEIs inden for brint. Det tæller blandt andre Italien, Spanien, Frankrig, 
Portugal, Nederlandene, Polen, Belgien, Finland, Østrig og Tyskland.  
 
Sådan tilkendegiver du din interesse 
Interesse tilkendegives ved at besvare spørgeskemaet, der er uploadet her, inden den 
30. januar 2021. Hvis der er tale om et projekt, der involverer fx flere virksomheder, kan 
det samme spørgeskema udfyldes af flere. Besvarelsen af spørgeskemaet indsendes 
til imc@erst.dk. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0620(01)&from=EN
https://erhvervsstyrelsen.dk/industrialliancen-ren-brint
mailto:imc@erst.dk
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Udvælgelsen af aktører til deltagelse i matchmaking-sessioner vil ske ud fra følgende 
tre udvælgelseskriterier, der uddybes nærmere i spørgeskemaet. Svarene på 
spørgsmålene vil også indgå i kortlægningen af danske interesser: 

1. Bidrag til den grønne omstilling, herunder fokus på vedvarende brint 
2. Teknologisk nyhedsværdi (enten i form af et nyt produkt eller i form af forskning 

af innovativ karakter - begge med fokus på at understøtte værdikæden for 
vedvarende brint)  

3. Sammenhæng til andre dele af brintværdikæden eller sektorer i EU 
 
Du vil i spørgeskemaet bl.a. blive bedt om at indikere, hvilken del af brintværdikæden 
dit projekt er en del af (f.eks. om det er i produktionen af brint eller brugen af brint). 
Besvarelsen af disse spørgsmål vil være med til at målrette din eventuelle deltagelse i 
matchmaking-sessioner. Da der kan være tale om projekter og idéer, der endnu ikke er 
færdigudviklet, vil der være forståelse for, at dele af spørgeskemaet kan være svært at 
besvare fyldestgørende.  
 
OBS! I spørgeskemaet bliver du spurgt til, om du vil give samtykke til, at dine oplyste 
kontaktoplysninger mv. behandles af Erhvervsstyrelsen, og om du vil give samtykke til, 
at oplysningerne deles med andre lande og virksomheder. Læs mere om samtykket her.  
 
Du bedes endvidere angive om de oplysninger, du deler med Erhvervsstyrelsen 
indeholder forretningsoplysninger af fortrolige karakter.  
 
Hvem er ansvarlig og hvordan vil det foregå?  
Erhvervsstyrelsen og Energistyrelsen er ansvarlige for denne indkaldelse og vil i 
fællesskab behandle og vurdere indkomne interessetilkendegivelser i forhold til, 
hvordan de pågældende projekter lever op til udvælgelseskriterierne. De indkomne 
interessetilkendegivelser vil desuden indgå som en del af grundlaget for regeringens 
vurderingen af, hvorvidt Danmark eventuelt skal deltage i et IPCEI inden for brint. 
Erhvervsstyrelsen og Energistyrelsen vil efter fristen for indmeldinger er udløbet vende 
tilbage med information om de næste skridt. 
 
Har du spørgsmål til ovenstående, udfyldelse af spørgeskemaet, eller ønsker du 
allerede nu at indgå i nærmere dialog bedes du kontakte Erhvervsstyrelsen på 
imc@erst.dk. Vi indgår gerne i nærmere dialog. 
 
 

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2020-12/Bilag%201%20Samtykke%20til%20interessetilkendegivelse.pdf
mailto:imc@erst.dk

