
Starcounter vinnare i EU-program, får 20 miljoner kronor 

 

Svenska software technology företaget Starcounter tilldelas €2,2 miljoner (ca 20 miljoner SEK) av EU. 

Starcounter är utvalt som ett vinnande bolag i programmet SME Instrument - Open Disruptive Innovation 

Scheme. 

Bolaget har valts ut  i en mycket noggrann utvärderingsprocess med motiveringen att forskning och 

utveckling  inom bl.a Artificiell Intelligence och In-Memory Computing är av strategisk vikt för EUs 

konkurrenskraft på den globala marknaden samt att innovationerna kommer kunna generera många 

arbetstillfällen inom EU. 

 

“Vi är mycket stolta över vinsten i Horizon 2020 och den tydliga motiveringen att vår teknologi är av 

strategisk betydelse för europa då den kan skapa arbetstillfällen och ökad global konkurrenskraft. Det är 

ytterligare en bekräftelse på att vår teknologi har en enorm potential.”, säger Kristoffer Lundegren, vVD 

på Starcounter  och en i teamet som jobbat intensivt med ansökan. 

 

Per Edström, VD på Starcounter tillägger “Vi kommer använda Horizon pengarna till att öka takten i vår 

vidareutveckling av det vi kallar cognitive mapping, dvs den automatiserade  integration av applikationer 

och micro-services  som möjliggörs på vår applikationsplattform samt en aktivare försäljning och 

marknadsföring.”  

 

Om software technology bolaget Starcounter;   

Starcounters plattform revolutionerar utvecklingen av affärsapplikationer och möjliggör att befintliga 

affärsmodeller inom enterprise software kan ersättas med samverkande öppna ecosystem. Starcounters 

kunder och partners är programvarutillverkare och entreprenörer inom det som oftast interntionallt kallas 

Enterprise Software. Exempel på partners är bl.a Adfenix, Heads och Modular Management. 

 

About Horizon 2020;  

"Horizon 2020 is the financial instrument implementing the Innovation Union, a Europe 2020 flagship 

initiative aimed at securing Europe's global competitiveness. 

Seen as a means to drive economic growth and create jobs, Horizon 2020 has the political backing of 

Europe’s leaders and the Members of the European Parliament. They agreed that research is an 

investment in our future and so put it at the heart of the EU’s blueprint for smart, sustainable and 

inclusive growth and jobs.”  

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020 
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