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myFC får finansiering av Vinnova för fortsatt utveckling 
av bränsleceller 
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Horizon 2020 är världens största forsknings- och innovationsprogram, och leds av EU-
kommissionen. Programmet ger bidrag till banbrytande, högteknologiska 
innovationsprojekt. myFC har i hård konkurrens passerat det första nålsögat för vidare 
finansiering genom Horizon 2020 och tilldelats en halv miljon kronor av Vinnova. 
 
Det är myFC:s arbete med att utveckla bränslecellsteknologi och ett tillhörande fossilfritt 
bränsle för integrering i en smartphone som belönats. I den initiala expertutvärderingen 
tilldelades myFC 13,5 av 15 poäng, vilket placerar företaget i en exklusiv skara – bara ett fåtal 
procent av de inskickade bidragen når upp till den nivån. Horizon 2020 riktar sig särskilt till 
små- och medelstora företag som inte är uppbackade av stora koncerners forskningsmedel, 
och myFC är nu direktkvalificerade till nästa steg. 
 
– Detta är väldigt goda nyheter. Vi får mycket höga poäng i utvärderingen, vi är 

direktkvalificerade för nästa fas och vi får en halv miljon kronor. Vår teknikutveckling är ett 
svar på den stora och allt mer akuta utmaning konsumenter, myndigheter och 
storindustrier delar: att minska koldioxidutsläppen, samtidigt som vi vill att både 
smartphones och bilar ska ha batterier som räcker till. Med andra ord är intresset för vår 
teknik massivt på alla våra målmarknader, men det är både utmanande och tidskrävande 
för ett relativt litet företag att befinna sig i framkanten av en så avancerad 
teknikutveckling. Därför är den här signalen från Vinnova särskilt välkommen, och den 
uppmuntrar oss att fortsätta ansökningsprocessen om ännu större belopp, säger Björn 
Westerholm, vd för myFC.  

 
myFC kvalar nu vidare till nästa omgång där Horizon 2020 beslutar om avsevärt högre 
möjliga bidrag på upp till 2,5 miljoner euro. Detta kan i sin tur öppna upp nya 
finansieringsmöjligheter för myFC framgent.  
 
Horizon 2020 administreras i Sverige av Vinnova. För mer information om Horizon 2020, se 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 
 
Vid frågor, vänligen kontakta: 
myFC Press Office 
E-mail: press@myfc.se 
Telefon: +46 (0) 738 09 33 83 
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Avanza Ban 

E-mail: corp@avanza.se  

Telefon: +46 (8) 409 421 20 

 

Om myFC 
MyFC är ett svenskt innovationsföretag, världsledande inom mikrobränsleceller, som 
utvecklar gröna energilösningar och marknadsför de underliggande tekniska komponenterna 
och fördelarna med företagets patenterade teknik till smartphonevärlden, 
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powerbanktillverkare och tillverkare (OEM) i fordonsindustrin. myFC lanserade under 2017 
produktplattformen JAQ Hybrid, där bränslecell och batteri samexisterar. JAQ Hybrid är 
företagets tredje vätgasdrivna produkt efter JAQ och PowerTrekk.  
MyFC grundades 2005 och tillhör koncernen myFC Holding AB. MyFC Holding noterades i 
maj 2014 på NASDAQ | First North. Huvudkontoret ligger i Stockholm. För mer information, 
besök www.myfcpower.com 
 

http://www.myfcpower.com/

