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Finansieringsmuligheter 2019
PILOT-E
ENERGIX

PILOT-E
Raskere fra idé til marked

PILOT-E er et spesialverktøy – en fasttrack – som er etablert for spesielle formål.

Det er etablert for
• å få klima- og energiløsninger raskere i bruk – Enovas formål

• utvikle norsk næringsliv - Innovasjon Norges formål
• i prosjekter med behov for forskning – Forskningsrådets formål

PILOT-E - OVERORDNET IDÉ:
- FAST-TRACK GJENNOM VIRKEMIDDELAPPARATET
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PILOT-E
Raskere fra idé til marked

1. Utlysning 2016:
• Utslippsfri maritim
transport

2. Utlysning 2017:
• Utslippsfri
landbasert transport
• Digitalisering i
energisektoren

3. Utlysning 2018:
• Utslippsfri maritim
transport – 2.0
• Fremtidens
bærekraftige industri

FLERE HYDROGENPROSJEKTER I 2018-TILDELINGEN
Passasjerfartøy
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Urban Water
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Brødrene Aa
Passasjerfartøy

Kongsberg lød:
Utlysningen
• Utslippsfri
nullutslipp maritim transport over
autonom
ferge
lengre strekninger
• nullutslipp maritim transport med
høy fart – over lengre tid
• hybridløsninger med høy andel
nullutslippsdrift eller med nullutslipp i
veldefinerte driftsmoduser
• tilhørende infrastruktur for utslippsfri
maritim transport
Batteri

Fiskarstrand
Hydrogen og
batteriferge

Hydrogen

PILOT-E
Raskere fra idé til marked

1. Utlysning 2016:
• Utslippsfri maritim
transport

2. Utlysning 2017:
• Utslippsfri landbasert
transport
• Digitalisering i
energisektoren

3. Utlysning 2018:
• Utslippsfri maritim
transport – 2.0
• Fremtidens
bærekraftige industri

4. Utlysning 2019:
• Helhetlig
leveransekjede for
hydrogen
• Utslippsfri bygg- og
anleggsvirksomhet

PILOT-E

4. Utlysning 2019:

Raskere fra idé til marked
Tema 1: Helhetlig leveransekjede for hydrogen

Tema 2: Utslippsfrie bygge- og anleggsvirksomhet

PILOT-E vil støtte prosjekter som:
• baserer seg på hydrogen som er produsert uten eller med
lave utslipp, eksempelvis ved elektrolyse fra fornybare
energiformer eller naturgassbasert produksjon med CO2håndtering
• har en teknisk løsning og leveransekjede for hydrogen hele
veien frem til identifisert anvendelse med avklarte
sluttbrukere og volum
• har en strategi for en lønnsom og kostnadseffektiv
forretningsmodell
• involverer aktører i alle ledd i leveransekjeden, fra
produksjon til sluttbruk
• har fokus på energieffektivitet i alle ledd, eksempelvis
utnyttelse av spillvarme
Mer informasjon: www.pilot-e.no

PILOT-E vil støtte prosjekter som:
• presenterer løsninger for direkte reduksjon av
klimagassutslipp knyttet til utslippsfri bygg- og
anleggsvirksomhet
• innebærer betydelig nytenkning, gjerne både når det gjelder
teknologi, logistikk og samarbeid
• har gode muligheter og planer for skalering
• omfatter en sluttbruker som ønsker å ta løsningene i bruk
Mer informasjon: www.pilot-e.no

PILOT-E
Raskere fra idé til marked

Nøkkelopplysninger:
• Utlyst beløp: 120 MNOK fra Forskningsrådet og
Innovasjon Norge
• I tillegg: fleksibel ramme fra Enova og Gassnova
• Søknadsfrist 25. september
• For spørsmål, kontakt: Trond Moengen, 952 73 220,
post@pilot-e.no
• Søk her:

www.pilot-e.no

Forskningsrådets satsing på miljøvennlig energi støtter en bærekraftig utvikling
av energisystemet, bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet og fremmer
norsk konkurransedyktig næringsliv.

Nye konsepter

Flytende hydrogen fra overskudd av
vind- og vannkraft og fossile ressurser
(HYPER)
Ill.: Kawasaki
Bakgrunn:
Norge eksporterer store mengder både fossil og fornybar energi. På sikt er
hydrogen et alternativ for storskala energieksport både i form av blått- (med
CCS) og grønt (fornybart) hydrogen. Interessen for dette er økende, også for
hydrogen i flytende form, hvor energitettheten er høyest og trykket lavt.

Prosjektansvarlig: SINTEF Energi
Type: Kompetanseprosjekt for næringslivet

Primær målsetting:
Fundamental kunnskap for storskala produksjon og eksport av flytende blått og
grønt hydrogen.

Aktuelle markeder:
Tyskland, Storbritannia, Nederland og Japan.

Varighet: 2015-2019
Offentlig finansiering: 14 mill. kroner
Prosjektnummer: 255107

Trykksatt storskala
hydrogenproduksjon ved alkalisk
vannelektrolyse
Ill.: Kawasaki

Energilagring, inkludert Power-to-Gas teknologier, slik som vannelektrolyse,
forventes å spille en viktig rolle i fremtidige energisystemer for å sikre en
økonomisk og sikker energiforsyning til enhver tid.
Trykksatt alkalisk vannelektrolyse kan potensielt gi lavere CAPEX pga. lavere
materialkostnader. En slik elektrolysør vil også kunne svinge raskt opp og ned i
effekt i takt med kraftproduksjon fra sol og vind. Det er også et mål å forbedre
virkningsgraden fra strøm til hydrogen, for å senke OPEX.

Prosjektansvarlig: Nel Hydrogen
Type: Innovasjonsprosjekt for næringslivet
Varighet: 2018-2020
Offentlig finansiering: 11,1 mill. kroner
Prosjektnummer: 282387

ENERGIX – søknader mottatt 2012 til 2018 –
spesifisert per søknadstype - bevilgning og avslag
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Utlysninger 2019
• Innovasjonsprosjekter, 170 mill. kroner:
– Vi inviterer til søknader på alle områder i
ENERGIX programplan
– Søknadsfrist 25.09 2019
• Kompetanseprosjekter, 160 mill. kroner:
– Vi inviterer til søknader på alle områder i
ENERGIX programplan, frist 04.09 2019
• Forskerprosjekter, 20 mill. kroner, åpent for
prosjekter med krav om uavhengighet:
– Samfunnsvitenskap, 10.04.2019
Andre finansieringsordninger:
• www.pilot-e.no

• www.regionaleforskningsfond.no
• www.skattefunn.no

Takk for meg!

ENERGIX:
Andreas Bratland
abr@rcn.no
PILOT-E
Trond Moengen
post@pilot-e.no
tlf. 952 73 220

