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Årets SKAPA-pristagare 2021 i Västra
Götalands län är utsedda - vi gratulerar!
Nu är årets SKAPA-pristagare utsedda i Västra Götalands län och till den
nationella finalen skickas fyra prisbelönta bolag, som möter stora behov
inom industri och hälsa.
SKAPA-priset är ett av landets största och mest prestigefyllda
innovationspris, som delats ut varje år sedan 1986. Det nationella priset är,
förutom äran, 550 000 kronor och vinnaren kan kalla sig svensk mästare i
innovationer.
Huvudsyftet med priset är att ge stöd till innovatörer/uppfinnare för att de
ska få möjlighet att utveckla sina idéer till kommersiella produkter och

tjänster. Att stimulera innovationsviljan i Sverige är en nationell
angelägenhet för att få en ökad tillväxt och därmed skapa fler jobb.
Den regionala prisutdelningen för de fyra länsvinnarna arrangeras i vanlig
ordning hos Landshövdingen i Västra Götalands Län, Anders Danielsson, samt
länsjuryns ordförande Sofia Hjelmberg på GU Ventures. Länsvinnarna i Västra
Götalands län är kvalificerade till den nationella finalen i Stockholm som
hålls den 11 november. Varje länsvinnare får, förutom äran, även 10 000 kr.
Länsjuryn 2020 bestod utav Sofia Hjelmberg (GU Ventures), Heléne Öhrvall
(Almi Företagspartner Väst), Sophia Litsne (Västra Götalandsregionen), Tomas
Larsson (Svenska Uppfinnarföreningen), Katarina Brud (MobilityXlab),
Alexandra Björk (Venture Cup), Göran Leonardsson (Sahlgrenska Science Park)
Mariah Ben Salem (Drivhuset) och Iris Öhrn (Business Region Göteborg).
•

”Det var ingen lätt uppgift som årets jury fick, när vi bland ett
stort och kvalitativt urval av innovationer bara skulle utse fyra
länsfinalister. Det är upplyftande att se den starka
innovationskraft som vår region besitter. Årets länsfinalister är
de innovationer, som juryn ansåg ha en stark innovationshöjd i
kombination med genomförande i sin kommersialisering. Vi
skickar upp fyra bolag som möter stora behov i samhället till den
nationella finalen – ett stort lycka till från oss alla i juryn!”, Sofia
Hjelmberg, ordförande för länsjuryn i Västra Götaland för SKAPApriset och ansvarig för investor relation vid GU Ventures.

Härmed vill vi gratulera de fyra länsvinnarna och önska fortsatt lycka till till
alla årets tävlande!!

Årets länsvinnare av SKAPA-priset är:
Eyescanner – Jenny Johansson, Stefanie Najafi
Eyescanner genomför med hjälp av avancerad teknologi narkotikatester via
mobilens kamera. Narkotika som påverkar det centrala nervsystemet ger en
förändrad aktivitet som kan spåras via ögats pupill. Eyescanner hjälper

användaren att genomföra narkotikatester på ett tidseffektivt, säkert och
mindre integritetskränkande sätt.
https://www.eyescanner.se/
Wavi Analytics
Med Wavi Analytics nya sensor kan en viktig process i tillverkning av
metalldelar, som hittills varit manuell, automatiseras. Innovationen kan förse
branschen med en ny och eftertraktad lösning för hantering av skärvätska.
Utöver en säkrare och mer kostnadseffektiv produktion, ger den konkreta och
positiva effekter för människors hälsa och vår miljö.
https://wavi-analytics.com/

Årets länsvinnare av SKAPA-Talang för unga innovatörer är:
Compular
Med sitt analysverktyg vill Compular modernisera materialutvecklingen med
AI och big data för att optimera utvecklingen av hållbara kemiska
komponenter. Genom sin patentsökta metod och mjukvara kan man förutse
vilka materialegenskaper olika kemiska sammansättningar har, redan innan
det är testat i ett labb.
https://compulartech.com/
Taigatech
Bolaget har tagit fram ett spårbarhetssystem för skogsindustrin. Genom att
kunna följa stockens resa genom hela värdekedjan, kan information
återfinnas för att optimera sågprocessen och maximera resursutnyttjandet.
Bolagets lösning bidrar till förbättrad virkeskvalitet, minskad avverkning och
en effektiv resursanvändning.
https://www.taigatech.se/

Om GU Ventures AB
GU Ventures bygger företag av banbrytande idéer som kan forma en bättre
morgondag och är topprankad av UBI Global Index som en av världens 20
ledande universitetsdrivna inkubatorer. Vi finansierar och utvecklar nya
innovativa affärsidéer med kopplingar till Göteborgs universitet, som är ett av
norra Europas största universitet. Vårt uppdrag är att kommersialisera dessa
innovationer, så att det leder till användning av forskning och kompetens,
förnyelse av näringslivet, skapande av jobb och hållbar tillväxt. Vårt passionerade
team av företagsbyggare, finansexperter, IP och juridisk talang supporterar
dedikerat våra företag och säkerställer deras framgång. Sedan startpunkten 1995
har GU Ventures utvecklat över 200 nya affärsidéer, varav 130 bedriver
verksamhet idag och varav 14 är listade. Vår portfölj består av 70 innehav och ett
antal projekt. I den senaste undersökningen matchar 87% av företagen de globala
hållbarhetsmål som ställts av FN. GU Ventures ägs helt av den svenska staten och
förvaltas av Göteborgs universitet. Läs gärna mer på: www.guventures.com.
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