Środki na sfinansowanie innowacyjnego
biznesu z branży ochrony środowiska i
odnawialnych źródeł energii

Dzięki działaniu 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka w całej Polsce stworzono 43 inkubatory przedsiębiorczości inwestujące w
przedsiębiorstwa oparte na innowacyjnych rozwiązaniach produktowych lub usługowych, które mają
szansę na osiągnięcie sukcesu rynkowego. Docelowo ma powstać ponad 600 spółek opartych na
innowacjach. Wartość alokacji na to działanie wyniosła prawie 580 mln zł, z czego Małopolska
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekty na łączną kwotę 26,5 mln zł, co stawia ją na 2
miejscu wśród wszystkich instytucji realizujących projekt.

Fundusz „Inwestycje Kapitałowe” to nie tylko pieniądze na realizację projektu
Fundusz „Inwestycje Kapitałowe” lokuje środki finansowe w projekty na wczesnym etapie rozwoju
oraz aktywnie angażuje się w proces ich rynkowej komercjalizacji. Oferuje zindywidualizowaną
obsługę oraz pomoc ekspercką dla swoich klientów. Dotychczas w ramach Funduszu kapitału
zalążkowego „Inwestycje Kapitałowe” Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. objęła
mniejszościowe udziały w 10 spółkach. W ramach Funduszu kapitału zalążkowego „Inwestycje
Kapitałowe” są jeszcze środki na inwestycje w kilka spółek z branży ochrony środowiska i
odnawialnych źródeł energii. W pojedynczy projekt Fundusz może zainwestować nawet
równowartość 200 tysięcy euro. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jako inwestor,
stawia na perspektywiczne, innowacyjne projekty, na których będzie można zarobić. Pomysł to
dopiero pierwszy krok –w jego wyniku powstaje wynalazek, który po wprowadzeniu do praktycznego
zastosowania staje się innowacją.

Inwestycje na wczesnym etapie - czy to się może opłacić?
Inwestycje na tak wczesnym etapie należą do najbardziej ryzykownych. Zgodnie z danymi Głównego
Urzędu Statystycznego spośród utworzonych w 2006 roku przedsiębiorstw po 5 latach na rynku
pozostało ich zaledwie 31,3%. Oznacza to, że tylko co trzecie przedsiębiorstwo poradziło sobie na
rynku, przy czym 1/3 firm rezygnuje z kontynuowania działalności już w ciągu pierwszego roku.

Jednak tam gdzie jest znaczne ryzyko, jest też szansa na wysokie zyski.Wyobraźmy sobie dwóch
naukowców, którzy postanawiają stworzyć innowacyjne rozwiązanie technologiczne z branży

ochrony środowiska czy odnawialnych źródeł energii. Zakładają spółkę, która przez 5 lat zajmuje się
głównie działalnością badawczo-rozwojową. Działalność spółki w pierwszych latach finansowana jest
ze środków inwestorów prywatnych, za pośrednictwem funduszy zalążkowych oraz ze środków
publicznych. Po prawie 3 latach gotowy jest prototyp urządzenia i spółka wprowadza go na rynki
europejskie, amerykańskie i azjatyckie. Po 6 latach od rozpoczęcia działalności spółka debiutuje na
rynku alternatywnym. Każda zainwestowana przez fundusz kapitału zalążkowego (seedcapital) kilka
lat wcześniej złotówka jest w dniu debiutu wyceniana na ponad 200 zł, a w niecałe półtora roku
później jej wartość rośnie jeszcze 4-krotnie. Nie dziwi fakt, że rynek wysoko wycenia spółkę o marży
EBITDA na poziomie prawie 70% i rosnących skokowo przychodach, która w planach ma debiut na
rynku głównym oraz akwizycje podmiotów na rynkach zagranicznych. A teraz wyobraźmy sobie, że
jest to historia prawdziwa.

10-ciu wspaniałych – MARR S.A.zainwestował już w 10 innowacyjnych firm!
Większość wejść kapitałowych Funduszu kapitału zalążkowego „Inwestycje Kapitałowe”
prowadzonego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zrealizowano w ciągu ostatnich
kilkunastu miesięcy.Powstanie spółki jest zwykle poprzedzone kilkoma miesiącami wytężonej pracy
Projektodawcy i specjalistów zatrudnionych w Funduszu, która ma na celu zwiększenie szans
projektu na osiągniecie sukcesu na rynku i ograniczenie ryzyk związanych z inwestycją w
nowopowstające przedsiębiorstwo. Dotychczas w ramach Funduszu kapitału zalążkowego
„Inwestycje Kapitałowe” MARR S.A. objęła mniejszościowe udziały w 10 spółkach.

Spółki portfelowe Funduszu „Inwestycje Kapitałowe” oferują szerokie spektrum produktów i usług –
od innowacyjnych rozwiązań z zakresu technologii biometrycznych, nowatorskich urządzeń z zakresu
energetyki wiatrowej czy automatyki budynków, poprzez różne e-usługi, aż do programu
kompleksowej opieki nad zdrowiem osób zdrowych, czy specjalistycznego oprogramowania z zakresu
neurotechnologii.

Fundusz posiada jeszcze środki na inwestycje w kilka perspektywicznych spółek z branż związanych
z ochroną środowiska i odnawialnymi źródłami energii. W pojedynczy projekt Fundusz może
zainwestować nawet równowartość 200 tysięcy €.

Nabór projektów – ochrona środowiska i OZE
Nadal szukamy ciekawych i innowacyjnych projektów. Do końca 2013 roku chcemy zaangażować się
kapitałowo jeszcze w kilka spółek. Do 10 czerwca trwa nabór projektów związanych z ochroną
środowiska i odnawialnymi źródłami energii, a już wkrótce rozpocznie się nabór projektów z branży
medycznej. Warto pamiętać, iż nawet najbardziej genialny pomysł, czy projekt jest bezwartościowy,
jeśli leży zamknięty w szufladzie. Dopiero, gdy rozpoczniemy jego realizację, najlepiej we współpracy
z wiarygodnym partnerem będącym jednocześnie inwestorem kapitałowym, mamy szansę na nim
zarobić.

Jak to zrobić?

Osoby i podmioty z całej Polski, które potrzebują środków finansowych, by skomercjalizować swoje
innowacyjne rozwiązanie z zakresu ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, zachęcamy do
zgłoszenia swojego pomysłu w ramach odbywającego się naboru. Najlepiej zaprezentowane pomysły
zostaną zakwalifikowane do etapu preinkubacji, w którym kluczowym elementem będzie stworzenie
biznesplanu. W ramach naboru przyjąć możemy nieograniczoną liczbę zgłoszeń z pośród których do
etapu preinkubacji wybranych zostanie do 20 najlepszych pomysłów.
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