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GAEU Consulting lyser starkast vid Horizon 2020-horisonten
100 procent av de ansökningar till SME-instrumentet som EU-bidragskonsultfirman
GAEU Consulting skrev vid den senaste ansökningsomgången inom Horizon 2020
passerade det tröskelvärde om 12 poäng som skiljer excellenta projektförslag från
övriga. Prestationen är enastående: Två av de fyra inlämnade ansökningarna
beviljades. Immunovia AB fick så mycket som 4,25 miljoner euro!
– GAEU Consulting är en excellent bidragsrådgivare lämpad för excellenta
innovationsprojekt inom Horizon 2020, sammanfattar Immunovias vd Mats Grahn sina
intryck.
Roland Vilhelmsson, GAEU Consultings koncernchef, förklarar sitt företags framgångsformel:
– EU-ansökningar utvärderas och poängsätts av europeiska experter. De fyra ansökningar vi
skrev fick 13,1 poäng i genomsnitt, vilket definitivt är svenskt rekord, kanske europeiskt.
EU-ansökningar är komplexa. Färre än 10 procent av alla europeiska projektförslag beviljas.
– Excellens är vårt ledord. Vår produktionsmetod utgår från EU-kommissionens riktlinjer om
excellens i Horizon 2020-sammanhang. Vi tillsätter ett mycket starkt, skräddarsytt rådgivarteam för varje enskilt projekt och jobbar mycket dedikerat tills att allt är på plats.
Med GAEU Consultings hjälp har hittills följande företag beviljats Horizon 2020-bidrag:
Immunovia AB fick 4 250 000 euro för ett projekt inom biomarkörer. Vd Mats Grahn:
– GAEU Consultings Horizon-experter visade sig vara mycket effektiva och professionella i
sitt arbete och hade ett stort engagemang och intresse för vårt projekt.
Cinnober Financial Technology AB fick 2 204 000 euro för ett IT-projekt. Vd Veronica
Augustsson:
– Vi är mycket nöjda med GAEU Consultings arbete. Tillsammans med GAEUs rådgivare har
vi lyckats vinna i hård konkurrens med andra europeiska bolag. Det här är resultatet av en
fokuserad samverkan mellan Cinnober och GAEU.
Watty AB fick 50 000 euro för en förstudie inom smart energieffektivisering med god chans
på 2,5 miljoner euro i nästföljande steg inom Horizon 2020. Vd Hjalmar Nilsonne:
– GAEU Consulting skrev EU-ansökan och vägledde oss metodiskt genom
ansökningsprocessen. Vi är mycket nöjda med GAEU Consultings insats och
rekommenderar företaget för liknande insatser.
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Horizon 2020 är EUs och världens största bidragsprogram för forskning och innovation. I
delprogrammet SME-instrumentet kan små och medelstora företag, som redan har utvecklat
en innovation, få upp till hela 5 miljoner euro i bidrag för att finansiera uppskalning,
demonstration och internationell marknadsutveckling.
– Vi delar risk med vår kund genom att erbjuda en mindre up front fee kombinerad med en
success fee som utfaller om ansökan beviljas. Nästa deadline inom Horizon 2020 SMEinstrumentet är 17 juni. Hör av dig snarast om du vill ha excellent hjälp med din ansökan,
tipsar Roland Vilhelmsson.
Mer information:
Roland Vilhelmsson, vd GAEU Consulting AB, 08-556 063 55, roland.vilhelmsson@gaeu.se
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Företagsinformation
GAEU Consultings vision är att bli ett europeiskt landmärke för rådgivning inom offentlig
innovationsfinansiering. Företaget är svensk marknadsledare när det gäller att ordna offentliga
bidrag till innovation, investeringar, och internationalisering.
I GAEU Consulting finns Sveriges största privata och mest framgångsrika kompetensgrupp för
Horizon 2020-projekt. Gruppen arbetar excellent med att sy ihop projekt, skriva ansökningar och
hjälpa till med redovisning och rapportering – kort sagt allt det som reducerar kundens administrativa
börda och samtidigt maximerar chansen att beviljas mycket höga bidragsbelopp.
Inom affärsområdet GAEU Innovation Investments investeras egna vinstmedel i innovativa
svenska småföretag med disruptiv marknadspotential: http://www.gaeu.se/item/gaeu-innovationinvestment-portfolio
100-tals kundreferenser och mer information finns på www.gaeu.se
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