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Horizon 2020: Immunovia får 40 miljoner kronor i EU-bidrag
Immunovia AB har nyligen beviljats hela 4,25 miljoner euro i bidrag från SMEinstrumentet, Horizon 2020. Projektet handlar om att genomföra klinisk validering av
det första blodbaserade testet för tidig detektion av bukspottkörtel cancer. GAEU
Consulting skrev ansökan.
Immunovias vd Mats Grahn beskriver samarbetet med GAEU Consulting:
– GAEU Consulting hjälpte oss med att strukturera vårt projekt med utgångspunkt i de
kriterier som tillämpas inom SME-instrumentet. Under en heldagsworkshop diskuterades
strategin bakom EU-ansökan och hur ansökans kliniska innehåll skulle presenteras. Därefter
skrev GAEU EU-ansökan och vägledde oss genom ansökningsprocessen. GAEU
Consultings Horizon-experter visade sig vara mycket effektiva och professionella i sitt arbete
och hade ett stort engagemang och intresse för vårt projekt. Vi är mycket nöjda med GAEU
Consultings insats och rekommenderar företaget för liknande insatser.
– GAEU Consulting är en excellent bidragsrådgivare lämpad för excellenta
innovationsprojekt inom Horizon 2020!
Tomasz Wasik, chef för GAEU Consultings europeiska kompetensgrupp, kommenterar:
– Den vetenskapliga nivån i företaget håller världsklass. Som uppdragsgivare agerade
Immunovia mycket professionellt och mycket kunnigt på alla plan, vilket optimerade
förutsättningarna för vårt team att utforma ett vinnande projektförslag.
Nästa deadline inom SME-instrumentet är 17 juni 2015.
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Bilder för fri publicering finns i Pressrum på www.gaeu.se och www.immunovia.se
…………….
GAEU Consulting bygger 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 rapportering – kort sagt allt det som reducerar
administrativ börda och samtidigt maximerar chansen att beviljas mycket höga bidragsbelopp.
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