Vi gör affär av svensk forskning

Innovationsbron Stockholm AB
Kungsgatan 56, 4 tr
Box 70407, 107 25 Stockholm
Telefon: 08-545 27 430 Fax: 08-545 27 439
www.innovationsbron.se

Innovationer skapar välstånd
Vårt nuvarande välstånd bygger på våra framgångsrika exportföretag. Företagen startades, ofta för länge
sen, av innovatörer som lyckades knyta till sig kapital
och andra resurser. Idag har vi nästan glömt bort att
bakom varje innovativt företag finns en människa
med en idé. Vi behöver bli bättre på att ta till vara den
idérikedom och kunskap som finns i Sverige, inte minst
i våra forskningsmiljöer!

ger ut stipendier. Tveka inte att kontakta oss eller våra
nära partners på universiteten, instituten eller inkubatorerna – en idé kan mogna efter ett samtal!

Vår uppgift på Innovationsbron är just att göra affär
av svensk forskning. Med hjälp av våra resurser kan
du som forskare ta reda på och utveckla den kommersiella potentialen i din forskning. Innovationsbron
Stockholm är en del av den nationella koncernen
Innovationsbron, som startades 2005 på uppdrag av
Näringsdepar¬tementet. Närmare 1 000 forskare
över hela landet har hittills fått starthjälp av oss.

Du har en affärsidé som du och andra börjar tro på.
Nu kan du tillsammans med en erfaren affärsutvecklare söka pengar för att undersöka den kommersiella
bärkraften. Genom att få idén bedömd från tekniska
och kommersiella utgångspunkter tar du reda på om
det finns potential för en innovation. Nu gäller det att
möta tänkbara kunder, välja rätt affärsstrategi och undersöka om det går att patentskydda din idé. Vi kallar
detta Fokus Verifiering I.

Vi behöver fler idéer
Det finns mycket kunskap och många goda idéer
inom svensk forskning. Man kan säga att det vimlar av
”halva innovationer”, som med rätt stöd kan utvecklas
till goda affärer och kanske bli morgondagens stora
företag. Vi hjälper dig – från utvärdering av din idé till
att komma igång och utveckla en bärkraftig innovation.
Med skräddarsydda stöd och nätverk är det lättare för
din produkt eller tjänst att möta marknaden.
Vi samarbetar med institut, högskolor och universitet
som finns i Stockholm, Sörmland och på Gotland.
Tillsammans vill vi öka intresset för och förmågan till
kommersialisering av idéer, både från akademin och
i form av avknoppningar från näringslivet. Vi erbjuder
forskare en personlig mentor från näringslivet.
Vi finansierar erfarna idésökare och affärsrådgivare på
universiteten och instituten. Vi vill också skapa goda
förebilder och stödjer därför affärsplanetävlingar och

Ser du redan embryot till en ny produkt eller tjänst?
Kanske har du också börjat fundera på en affärsidé?
Vi ger dig möjlighet att förverkliga din affär.

Kommersiell verifiering – håller din idé?

Inom Fokus verifiering II går du ett steg längre och tar
fram en prototyp eller demonstrator. Du kan också
patentskydda din idé.

Såddfinansiering – lån och ägarkapital
Ofta är det just pengarna som saknas i början. Innovationsbron erbjuder startkapital i tidiga skeden, så kallad
såddfinansiering genom till exempel villkorslån. Innovationsbron kan även sammanföra dig med någon av de
riskkapitalfonder som vi är delägare i.

Inkubator – en plats att växa på
Innovationsbron finansierar ett heltäckande nationellt
nät av branschinriktade företagsinkubatorer. En inkubator är en plats där du kan utveckla din idé eller ditt
företag, tillsammans med andra innovatörer och med
hjälp av erfarna affärscoacher. Här erbjuds du tillgång
till nätverk, kundkontakter och annat värdefullt stöd.

