Pressmeddelande 2019-05-17 för omedelbar publicering
SME-instrumentet: Nytt rekord. GAEU skrev 12 beviljade ansökningar
I Sverige kan företag som ansöker inom SME-instrumentets Fas 1 beviljas bidrag av
antingen EU-kommissionen eller Vinnova genom så kallat runner up-bidrag. I årets första
ansökningsomgång (cut-off 13 februari) beviljades 10 svenska GAEU-producerade Fas 1ansökningar bidrag av EU. Därtill har två GAEU-kunder beviljats runner up-bidrag.
Roland Vilhelmsson, vd, GAEU Consulting AB,
kommenterar:
– Attraktionskraften i vårt erbjudande är så stark
att Sveriges skickligaste forskare och
entreprenörer söker sig till oss. Bättre grund än så
hade vi inte kunnat stå på när vi nu ännu en gång
har förbättrat vårt eget svenska rekord i beviljade
ansökningar till SME-instrumentet.

Beviljades 50 000 euro av EU-kommissionen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Goava. Smart business intelligence (ICT)
ImmuneBiotech Medical. Ny probiotika för kroniskt trötthetssymptom (life science)
Scandinavian ChemoTech. Avancerad smärtkontroll (life science)
OnDosis. Nytt sätt att leverera receptbelagd behandling (life science)
Dicot. Behandling av sexuell dysfunktion (life science)
APPRL Fashion. Smarta verktyg för influencer-driven försäljning (ICT)
Capitainer. Läkemedelsövervakning genom blodprov (life science)
Formulate. AI för Saas-lösningar (ICT)
NBMI. Behandling av sällsynta sjukdomar (life science)
Double Bond Pharmaceuticals. Innovativ cancerbehandling (life science)

Beviljades 500 000 kronor i runner up-bidrag från Vinnova
•
•

DH anticounterfeit. Innovativt skydd mot förfalskningar (ICT)
Precisely. Molnbaserad intelligent hantering av kontrakt (ICT)

Mer information:
Roland Vilhelmsson, vd, GAEU Consulting, 070-205 87 29, roland.vilhelmsson@gaeu.se
Bilder till fri publicering finns på pressrummet på www.gaeu.se
För att möta globala utmaningar inom bland annat hälsa, miljö och kommunikation har världens
ledare förbundit sig att senast år 2030 uppnå Globalmålen. GAEUs uppdrag att bidra till
framväxten av de innovativa lösningar som kommer att förändra världen till det bättre. Detta gör vi
genom att hjälpa innovationsföretag att bidragsfinansiera sin tillväxt. Vi har Sveriges längsta
referenslista när det gäller ansökningar till H2020 SME-instrumentet och Vinnova.

