™

omsätter behov till innovationer.
BIO-X startar resan hos användaren.
Och det är där den ska sluta också.
BIO-X™ är ett oberoende program som stödjer både forskare och industri
i utvecklingen av nya konkurrenskraftiga life science-produkter. I BIO-X utgår
alltid projekten från uttalade behov inom sjukvården eller övriga samhället.
Sverige investerar miljardbelopp i grundforskning varje år. BIO-X adderar
värde till denna investering och tar vara på resultaten från grundforskningen.
Genom att länka behov och akademisk forskning till industriellt kunnande
går utvecklingen av nya innovationer snabbare.
Det strukturerade arbetssättet begränsar risktagandet för alla parter.
BIO-X utför en due diligence på alla projektförslag både innan projekten
startar och under arbetets gång. Slutmålet är ett proof-of-concept.
Sedan starten 2004 har över 170 projektförslag utvärderats.
BIO-X tar inget ägande i projekten. Syftet med BIO-X är att verka för att
Sveriges life science-sektor ökar sin konkurrenskraft.

Uppsala BIO Uppsala Science Park 751 83 Uppsala Sweden
018 477 04 20 info@uppsalabio.se www.uppsalabio.se

Vad tycker forskare, företagare
och rådgivare om BIO-X™?
Ladda ner filmen till din smartphone.
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BIO-X – en oberoende länk mellan samhälle,
sjukvård, akademisk forskning och industriell produktutveckling.
BIO-X™ är ett program
inom Uppsala BIO

Akademi

Industri

Sjukvård och samhälle

Akademiska forskningsresultat kan vara början till en lösning
på uttalade behov inom sjukvården eller övriga samhället.
BIO-X™ erbjuder finansiering, stöd och rådgivning till lovande
projekt under högst två år. Projektet länkas till en industriell
partner och ibland även till slutanvändare för att utvecklingen
ska bli produktiv. Slutmålet är ett proof-of-concept för en ny
life science-produkt eller tjänst. Fortsättningen efter BIO-X
kan vara ett nytt företag, ett licensavtal eller vad som bäst
gynnar projektet.

BIO-X™ erbjuder industrin en strukturerad process som
underlättar samarbete med akademisk spetsforskning,
och därför stärker företagets innovationsförmåga. Utifrån
ett dokumenterat behov utvecklas, i samarbete med forskarteamet, ett proof-of-concept för en ny life science-produkt.
Uppsala BIO hanterar avtal och överenskommelser mellan
parterna och medfinansierar projekten tillsammans med
företag och akademi. Ofta ingår first-right-of-refusal till
innovationen.

Projekten i BIO-X™ utgår från ett uttalat behov inom sjukvården eller övriga samhället och har alltid slutanvändaren i
fokus. Målet är att resultatet i projekten ska bidra till bättre
hälsovård eller innovativa miljöförbättringar och till att life
science-sektorn fortsätter utvecklas.
Slutanvändare inbjuds att medverka till att formulera
behovet, grunden för varje utlysning. Ofta deltar även slutanvändare i de utvalda projekten och får på så vis möjlighet
att påverka utvecklingen.

Uppsala BIO är en obero
ende, icke-vinstdrivande
aktör som verkar för att
stärka life science-sektorns
långsiktiga konkurrenskraft
och tillväxt. Våra viktigaste
insatser handlar om att
utifrån uttalade behov inom
sjukvården eller övriga
samhället öka flödet av
innovationer. Det gör vi till
sammans med företagen,
universiteten, sjukvården
och samhället.
Uppsala BIO är STUNS
(Stiftelsen för samverkan
mellan universiteten i
Uppsala, näringsliv och
samhälle) verksamhet för
life science. Verksamheten
formuleras av life scienceindustrin, universitet, sjuk
vård och samhälle som
också finansierar den till
sammans med VINNOVA.

