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Produktnyheter 

Datum: 30 oktober, 2013 

IAR Systems lanserar sponsorprogram för att 

stötta miljövänlig digital innovation 

Uppsala - 30 oktober, 2013 - Idag lanserar IAR Systems sponsorprogrammet IAR Green Innovation 

Program för att stödja innovativa utvecklingsprojekt inom miljövänlig, digital teknologi. Programmet 

omfattar stöd till utvalda innovatörer i form av licenser av IAR Embedded Workbench eller IAR 

visualSTATE till ett värde av upp till 150 000 kronor. 

 

Många av de mest framstående innovationerna inom förnyelsebar energi och hållbar utveckling under 

de senaste tjugo åren har utvecklats av små entreprenörsföretag. IAR Systems har skapat IAR Green 

Innovation Program för att stötta dessa utvecklingsprocesser och hjälpa entreprenörer att snabbare gå 

från idé till produkt. Att vara medlem i programmet innebär fullständig tillgång till de världsledande 

utvecklingsverktygen IAR Embedded Workbench, samt IAR visualSTATE som används för skapa 

applikationer baserade på tillståndsmaskiner. 

 

För att bli utvald som medlem av programmet måste organisationen vara verksam inom något av 

områdena miljökontroll, förnyelsebara energisystem, system inom energieffektivisering, 

materialåtervinning, klimatrelated katastrofhantering eller miljörelaterade livskvalitetsförbättringar för 

människor i utvecklingsländer. Kandidater kan vara forskningscentrum, universitetsprogram och 

uppstartsföretag med som mest tio anställda. 

 

”I 30 år har IAR Systems bidragit till att framtidssäkra utvecklingsprojekt världen över genom att ständigt 

leverera världsledande utvecklingsverktyg”, säger Mike Skrtic, ansvarig för IAR Green Innovation 

Program. ”IAR Green Innovation Program är ett steg mot att ytterligare ta ansvar för framtiden och på 

samma gång uppmuntra och stötta utvecklare som visar vägen mot en mer hållbar planet.” 

 

Mer information om IAR Green Innovation Program finns på iar.com/green.  

 

 

### Ends 

 

 

Editor's Note: IAR Systems, IAR Embedded Workbench, C-SPY, visualSTATE, The Code to Success, IAR KickStart 

Kit, I-jet, I-scope, IAR and the logotype of IAR Systems are trademarks or registered trademarks owned by IAR 

http://www.iar.com/green/
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Systems AB. All other products are trademarks of their respective owners. 

IAR Systems Contact 

Stefan Skarin, CEO, IAR Systems 

Tel: +46 18 16 78 00 E-mail: stefan.skarin@iar.com 

 

About IAR Systems 

IAR Systems is the world’s leading supplier of software tools for developing embedded systems 

applications. The software enables over 19,000 large and small companies to develop premium 

products based on 8-, 16-, and 32-bit microcontrollers, mainly in the areas of industrial automation, 

medical devices, consumer electronics, telecommunication, and automotive products. IAR Systems has 

an extensive network of partners and cooperates with the world’s leading semiconductor vendors. IAR 

Systems Group AB is listed on NASDAQ OMX Stockholm. For more information, please visit 

www.iar.com 
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