Calmark Sweden AB söker medel från EU’s program Horizon 2020

Calmark Sweden AB har idag ansökt om finansiellt stöd från Europiska Unionens program Horizon
2020 SME Instrument.
Europiska Union har olika program för att stimulera innovation och stärka snabbväxande företag.
European Innovation Councils (EIC) pilotprogram har en sammanlagd budget på 2,7 miljarder Euro,
och de uppskattar att de kommer att stödja ca 1000 projekt under de kommande 3 åren.
Calmark har ansökt om 2,5 miljoner Euro för de utvecklingsprojekt de bedriver. Urvalsprocessen sker
i två steg, först en granskning av oberoende experter från olika områden. De som sedan går vidare till
steg 2 kommer att bli kallade till intervju i Bryssel. Slutligt besked sker under mars - april 2019.
”Vi har ett projekt som passar bra in på de kriterier som EU har definierat. Vi har gjort en
genomarbetad ansökan om vad vi kommer att göra under de närmaste 24 månaderna. Naturligtvis är
det tusentals projekt som söker vid varje tillfälle och bara ett fåtal som går hela vägen. Så huruvida
Calmark Sweden AB kommer att få finansiellt stöd återstår att se,” kommenterar VD Anna Söderlund.

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:
Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 213 25 35
E-post: anna.soderlund@calmark.se
www.calmark.se

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som bedriver forskning och utveckling av produkter inom patientnära
diagnostik riktade mot nyfödda. Bolaget utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) som enklare och snabbare än dagens
metoder kan erbjuda beslutsstöd i vården av nyfödda barn. Som ett första steg kommer Calmark att erbjuda tre viktiga
patientnära tester för barnens första levnadsvecka. Trippeldiagnostiken beräknas vara redo för produktion under det fjärde
kvartalet 2019 med planerad lansering i delar av Europa och Asien under 2020. Calmark avser att generera intäkter via
försäljning av läsare och engångsprodukter. Bolagets målsättning är att bli en ledande aktör inom PNA-diagnostik för
nyfödda och att långsiktigt tillgodose alla relevanta tester för den första perioden i livet. Läs mer om Calmark på
www.calmark.se.

