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Cel analizy: 

Analiza jest oparta o dane ilościowe – zebrane wśród beneficjentów działania 3.1 Kapitał dla 

innowacji – oraz dane jakościowe: dane zastane, w tym publikacje, dane uzyskane podczas 

badań i wywiadów telefonicznych z beneficjentami 3.1 POIG. Kwestionariusz elektroniczny 

rozesłano do małopolskich beneficjentów działania 3.1 POIG – 7 z 7 beneficjentów wypełniło  

i odesłało kwestionariusz. 
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1. Podmioty realizujące projekty w ramach działania 3.1 POIG – 

Małopolska na tle innych województw 

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka został wyodrębniony priorytet 3 

Kapitał dla innowacji, którego podstawowym celem jest zwiększenie dostępu do zewnętrznych 

źródeł finansowania przedsięwzięć innowacyjnych: 

a) pierwsze działanie to Inicjowanie Działalności Innowacyjnej (3.1 POIG), w ramach którego 

można uzyskać dotację na inkubację oraz na inwestycje w nowo utworzone 

przedsiębiorstwa innowacyjne wprowadzające innowacyjne technologie i rozwiązania 

(w formie objęcia udziałów). Za działanie odpowiada Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości (PARP), 

b) drugie działanie to Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka (3.2 POIG), mające 

na celu inwestowanie w firmy na początkowych etapach ich rozwoju. Za jego realizację 

odpowiada Krajowy Fundusz Kapitałowy. Struktura własnościowa dofinansowanych 

funduszy opiera się na silnie motywującym modelu, w którym zespół tworzący  

i zarządzający inwestuje własny kapitał. Udziałowcami Funduszu są: zespół zarządzający 

(ok. 50%) oraz KFK (ok. 50%). 

Uruchomienie obu działań zmieniło sytuację na rynku finansowania kapitałowego – 

finansowanie to stało się znacznie łatwiej dostępne. 

Alokacja finansowa w działaniu: 

a) 3.1 POIG wynosiła 174 mln euro, 

b) 3.2 POIG wyniosła 1 643,4 mln zł, w tym: PO Innowacyjna Gospodarka 646,8 mln zł, Swiss 

Contribution 174,9 mln zł, inwestorzy prywatni 821,7 mln zł. 

W działaniu 3.1 POIG maksymalne wsparcie to 200 tys. euro, udzielane w formie zasilenia 

kapitałowego inwestycji w postaci objęcia do 50% udziałów bądź akcji przez inwestora. 

Wyjście kapitałowe instytucji realizującej projekt z 3.1 POIG nie może trwać dłużej niż 10 lat. 

Wycofanie kapitału zainwestowanego w spółkę może zostać zrealizowane przez: 

1. umorzenie udziałów, 

2. sprzedaż udziałów, 

3. sprzedaż udziałów zarządowi / pracownikom, 

4. upublicznienie spółki. 
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W obecnej perspektywie finansowej odbyły się 4 nabory 3.1 POIG – w latach 2008, 2009, 

2010, oraz czwarty ogłoszony w kwietniu 2013. 

Według danych z SIMIK-u z maja 2013 w ramach działania 3.1 POIG finansowanych było 46 

projektów o sumarycznej wartości prawie 590 mln zł, realizowanych przez 43 instytucje  

z 11 województw. Najwyższe dofinansowanie uzyskały instytucje działające na obszarze 

województwa mazowieckiego (157 mln zł), a następnie małopolskiego (111 mln zł). Tylko 

w tych województwach poziom uzyskanego dofinansowania przekroczył 100 mln zł. Następne 

w kolejności są dolnośląskie oraz wielkopolskie. 

Tabela 1. Środki uzyskane w ramach działania 3.1 POIG w poszczególnych województwach oraz ich udział 

procentowy w całości zakontraktowanej kwoty 

Województwo Suma pozyskanych środków % 

mazowieckie 157 289 185,7 26,7% 

małopolskie 100 847 612,2 17,1% 

dolnośląskie 66 762 032,1 11,3% 

wielkopolskie 61 611 161,6 10,5% 

śląskie 46 976 351,5 7,9% 

pomorskie 45 196 059,2 7,9% 

warmińsko-mazurskie 43 568 140,1 7,4% 

łódzkie 28 920 858,6 4,9% 

zachodniopomorskie 17 974 100 3,1% 

lubelskie 9 810 200 1,7% 

podkarpackie 9 624 095 1,6% 

Suma końcowa po 3 naborach 588 579 796 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie SIMIK; dane z maja 2013. 

Wśród wszystkich 46 projektów 42 obejmuje zasięgiem cały kraj, a prawdopodobnie (brak 

szczegółowych danych w SIMIKu) 4 projekty są realizowane na terenie wybranych 

województw. Pod względem liczby instytucji oraz liczby dofinansowanych projektów, 

województwo małopolskie zajmuje drugą pozycję za województwem mazowieckim. 

Tabela 2. Liczba instytucji i ilość oraz zasięg projektów w działaniu 3.1 POIG w województwach 

Województwa 
Liczba 

instytucji 

Liczba 

projektów 

Zasięg projektów 

Polska Małopolska Inne województwa 

mazowieckie 11 11 10 0 1 Mazowieckie 

małopolska 7 9 9 0 0 

dolnośląskie 6 6 5 0 1 Dolnośląskie 

wielkopolskie 6 6 6 0 0 
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Województwa 
Liczba 

instytucji 

Liczba 

projektów 

Zasięg projektów 

Polska Małopolska Inne województwa 

śląskie 4 4 4 0 0 

pomorskie 2 3 2 0 1 Pomorskie 

łódzkie 2 2 2 0 0 

warmińsko-mazurskie 2 2 2 0 0 

lubelskie 1 1 1 0 0 

podkarpackie 1 1 1 0 0 

zachodniopomorskie 1 1 0 0 

zachodniopomorskie, 

kujawsko-pomorskie, 

wielkopolskie, pomorskie, 

lubuskie, dolnośląskie 

SUMA 43 46 42 0 4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie SIMIK; dane z maja 2013. 

W Małopolsce 7 instytucji uzyskało finansowanie dla 9 projektów; dwie instytucje uzyskały 

kapitał na dwa odrębne projekty (Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Fundacja 

Instytut Karpacki). Początkowo dwa z dziewięciu projektów w Małopolsce były prowadzone 

na terenie wybranych województw (małopolskiego oraz podkarpackiego), jednak w trakcie 

realizacji ich zasięg został rozszerzony z regionalnego na ogólnopolski. Badanie beneficjentów 

działania 3.1 z Małopolski, zrealizowane przez Małopolskie Obserwatorium Gospodarki 

(MOG), wykazało, że rozszerzenie zasięgu działania z regionalnego na ogólnopolski przyniesie 

korzyść i pomoże w realizacji założonych wskaźników – tak twierdzą pracownicy 7 z 9 

realizowanych projektów. Ponadto, w 6 z 9  projektów wskazano, że inkubatory działające na 

obszarze całego kraju nie stanowią konkurencji dla funduszy podwyższonego ryzyka 

działających na obszarze jednego lub kilku województw. 

Na obszarze Małopolski zlokalizowane są także takie fundusze venture capital jak: IIF Seed 

Fund Sp. z o.o., Nomad Fund, SATUS Venture Sp. z o.o., Innovation Nest i Instytut Netable Sp. 

z o.o. 
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2. Zakres finansowy oraz potrzeby finansowe dofinansowanych 

projektów 

Wszystkie projekty finansowane z działania 3.1 POIG i realizowane przez podmioty 

z Małopolski wskazywały jako źródło finansowania wyłącznie środki europejskie. 

Tabela 3. Małopolskie instytucje realizujące projekty z 3.1 POIG: wartości projektów ogółem, kwoty 

przeznaczone na działania merytoryczne i udział % wartości merytorycznej w wartości ogółem 

Podmiot Nazwa projektu 

Wartość 

ogółem 

projektu [zł] 

W tym kwota 

przeznaczona 

na działania 

merytoryczne* 

% budżetu 

projektu 

przeznaczony 

na działania 

merytoryczne 

Fundusz Zalążkowy 

KPT Sp. z o.o. 

Inkubowanie nowych innowacyjnych 

spółek w Krakowskim Parku 

Technologicznym 

20 177 214,06 16 832 771 83% 

Małopolska Agencja 

Rozwoju Regionalnego 

S.A. 

Fundusz Kapitałowy –Technologie 

Medyczne – MedFund 
18 284 696,33 13 897 635 76% 

JCI Venture Sp. z o.o. 

Inicjowanie działalności 

innowacyjnej w ramach 

Jagiellońskiego Parku i Inkubatora 

Technologii 

17 511 276,96 13 863 647 79% 

Miasteczko 

Multimedialne Sp. z o. o. 

MEDIA 3.0 MIASTECZKO 

MULTIMEDIALNE 

Milion na start 

13 817 448,34 8 725 137 63% 

MicroBioLab sp. z o.o. 

Wsparcie innowacyjnych projektów 

z biotechnologii, bioinformatyki oraz 

komputerowych modeli sieci 

neuronowych 

8 348 098 7 151 098 85% 

Małopolska Agencja 

Rozwoju Regionalnego 

S.A. 

Kapitał na innowacje 8 278 476,52 6 066 517 73% 

Fundacja Nowe 

Technologie 

Wiedza i Kapitał dla Innowacji 

Informatycznych 

i Telekomunikacyjnych 

7 927 000 5 600 000 71% 

Fundacja Instytut 

Karpacki 

Karpacki Akcelerator Innowacji 

Informatycznych 
3 993 480 3 200 000 80% 

Fundacja Instytut 

Karpacki 

Karpackie Centrum Inicjatyw 

Ekologicznych – Inkubator 

Technologiczny 

2 509 922 2 000 000 80% 

Średnia 11 205 290,25 7 563 004,25 77% 

* Kwota budżetu przeznaczona na działania merytoryczne to środki przeznaczone na różne formy doradztwa dla 

nowych przedsięwzięć przewidzianych w projekcie oraz finansowanie nowych spółek i przedsięwzięć. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie SIMIK (dane z maja 2013) oraz badania ankietowego małopolskich 

beneficjentów 3.1 POIG. 
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Beneficjentów działania 3.1 POIG poproszono o wskazanie udziału środków przeznaczonych 

na działania merytoryczne – związane z obsługą i finansowaniem nowych innowacyjnych 

przedsięwzięć i spółek – w ogólnej wartości budżetu projektu. Najniższy udział (63%) działań 

merytorycznych w całości budżetu występuje w projekcie Milion na start Media 3.0 

Miasteczka Multimedialnego, a najwyższy (85%) w projekcie Wsparcie innowacyjnych 

projektów z biotechnologii, bioinformatyki oraz komputerowych modeli sieci neuronowych 

MicrobioLab. Średni udział to około 77%. 

Jeśli chodzi o zaspokojenie potrzeb finansowych inkubatorów (3.1 POIG) przez uzyskane 

finansowanie z pieniędzy unijnych, to 7 projektów wskazało, że jest ono wystarczające, 

natomiast 2 określiło je jako niewystarczające. W jednym z tych dwóch przypadków wskazano, 

że „poziom otrzymanego finansowania jest wystarczający na etapie selekcji i realizacji wejść 

kapitałowych, może natomiast okazać się zbyt mały dla osiągnięcia trwałego celu, jakim jest 

zbudowanie trwałej samofinansującej się instytucji”. W drugim przypadku wskazano, że 

finansowanie jest „zbyt niskie w zakresie usług eksperckich i doradczych na etapie 

preinkubacji”. Pierwsza z tych opinii może szczególnie niepokoić, gdyż inkubatory mają 

docelowo stać się instytucjami samofinansującymi się z zarobionych na inwestycjach środków. 

Dodatkowo wszystkie instytucje biorące udział w badaniu wskazały, że będą ubiegały się  

o uzyskanie środków europejskich w następnej perspektywie finansowej, o ile będzie taka 

możliwość. 

Z 3.2 POIG w Małopolsce skorzystał Fundusz Nomad – fundusz venture capital o kapitalizacji 

40 mln zł. W 2011 roku uzyskał on na swoją działalność środki w wysokości 20 mln zł  

z Krajowego Funduszu Kapitałowego (KFK) oraz dodatkowe 2 mln zł ze Szwajcarsko-

Polskiego Programu Współpracy z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zarządzania. 

Istotne jest, że struktura własnościowa Funduszu opiera się na silnie motywującym modelu, 

 w którym zespół tworzący i zarządzający inwestuje własny kapitał. Udziałowcami Funduszu są 

zespół zarządzający (50%) oraz, w imieniu rządu szwajcarskiego, KFK (50%). Ze środków 

KFK skorzystały także: fundusz venture capital SATUS Venture Sp. z o.o. (50 mln zł), 

Innovation Nest (40 mln zł) oraz Internet Ventures (100 mln zł). W nich wszystkich połowę 

budżetu stanowi wkład prywatny inwestorów funduszu, a pozostałe 50% środków to środki 

KFK z działania 3.2 POIG. 
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3. Wspierane branże, ilość dofinansowanych spółek, realizacja 

wskaźników 

Realizacja wsparcia w ramach działania 3.1 POIG ma charakter dwuetapowy. Pierwszy etap to 

poszukiwanie i selekcja innowacyjnych projektów / pomysłów oraz kwalifikowanie najbardziej 

obiecujących do etapu tzw. preinkubacji, podczas którego analizowany jest ich potencjał, 

prowadzona jest analiza rynku, doradztwo w zakresie biznes planu, studiów wykonalności, 

marketingu, prowadzenia działalności gospodarczej i komercjalizacji, a ponadto zostają 

określone warunki finansowania, w tym wejścia i wyjścia kapitałowego. Jeśli kończy się on 

sukcesem, projekty przechodzą do etapu drugiego – wejścia kapitałowego. 

Tabela 4. Ilość dofinansowanych projektów wraz z kwotami ogółem z wyodrębnieniem Małopolski 
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Inkubowanie nowych 

innowacyjnych spółek 

w Krakowskim Parku 

Technologicznym 

347 11 6 437 293 9 5 288 485 82,2% 81,8% 

MEDIA 3.0 MIASTECZKO 

MULTIMEDIALNE 

Milion na start 

960 10 4 658 500 4 1 965 000 42,2% 40% 

Plantacja Biznesu 232 2 995 000 2 995 000 100% 100% 

Fundusz Zalążkowy 

MicroBioLab Sp. z o.o. 
87 0 0 0 0 0% 0% 

Kapitał na innowacje MARR 173 8 4 806 000 8 4 806 000 100% 100% 

Fundusz Kapitałowy -

Technologie Medyczne – 

MedFund MARR 

93 2 1 324 000 2 1 324 000 100% 100% 

Karpackie Centrum Inicjatyw 

Ekologicznych – Inkubator 

Technologiczny 

co najmniej 28 3 1 502 000 0 0 0% 0% 

Karpacki Akcelerator 

Innowacji Informatycznych 
co najmniej 22 4 2 537 400 3 1 855 000 73,1% 75% 

Inicjowanie działalności 

innowacyjnej w ramach 

Jagiellońskiego Parku 

i Inkubatora Technologii  

JCI Venture Sp. z o.o. UJ 

203 9 5 845 776 4 2 591 000 44,3% 44,4% 

SUMA 
ponad  

2 145 
49 28 105 969 32 18 824 485 67% 65,3% 

⃰ Dane szacunkowe – nie prowadzono dokładnego monitoringu ilości wpływających wniosków. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. 
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Na podstawie informacji przekazanych przez ankietowanych można oszacować, że pracownicy 

funduszy przeanalizowali co najmniej 2 145 wniosków o dofinansowanie, z których 49 

przeszło etap preinkubacji zakończony wejściem kapitałowym. Oznacza to, że ok. 2% 

innowacyjnych pomysłów przekształcono w spółki. Dofinansowanie ogółem wyniosło 28, 

1 mln zł, średnio 573,5 tys. zł na projekt. Wśród tych projektów 32 to przedsięwzięcia 

z obszaru Małopolski – ich łączne wejścia kapitałowe to 18,8 mln zł, czyli w przeliczeniu na 

projekt z Małopolski średnio 588 tys. zł (z wszystkich wejść kapitałowych 67% to projekty 

z Małopolski, które uzyskały 65% zainwestowanych środków). 

W ramach każdego projektu zostały wyspecyfikowane branże preferowane przez beneficjentów 

działania 3.1. Projekty z Małopolski można pogrupować w kilka obszarów: 

 life science; 

 ochrona środowiska, ekoenergetyka, odnawialne źródła energii; 

 telekomunikacja, ICT, IT; 

 technologie mobilne, nowe media, technologie gier. 

Prawie każdy z projektów poszukuje innowacyjnych rozwiązań dla wejść kapitałowych 

w przynajmniej dwóch wyspecyfikowanych obszarach. Wyjątkami są projekty realizowane 

przez Fundację Instytut Karpacki, dedykowane stricte jednemu obszarowi. 

Inkubatory poproszono o wskazanie branż, w jakich odnotowały wejścia kapitałowe, oraz 

podanie łącznej kwoty dla wejść i ich ilości. Choć wpłynęło co najmniej 2 145 projektów, 

w tabeli 5 podano tylko 1 862, gdyż część z nich nie wpisuje się w zadeklarowane obszary. 

W przypadku obu projektów realizowanych przez Fundację Instytut Karpacki zakończono 

nabory; osiągnęły one zakładane wskaźniki dotyczące wejść kapitałowych. W przypadku 

czterech projektów realizacja wskaźników jest dobra i istnieje wysokie prawdopodobieństwo, 

że zostanie zrealizowana założona liczba wejść kapitałowych. W przypadku trzech projektów 

zauważono problemy – w dwóch z nich zrealizowane wejścia są na niskim poziomie, co może 

oznaczać problemy z realizacją zaplanowanego wskaźnika, a jeden na koniec kwietnia 2013 

był na etapie pierwszego (z planowanych sześciu) wejścia kapitałowego. 

Projekty z niską liczbą wejść kapitałowych względem zakładanych wskaźników dotyczą przede 

wszystkim obszarów związanych z medycyną. Jeden z projektów, w którym występują 

problemy z realizacją wskaźników, realizuje spółka MicroBioLab – rozszerzyła ona zakres 

projektu o działania dotyczące ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii.
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Tabela 5. Specjalizacja podmiotów, wskaźniki, liczba wejść kapitałowych oraz zainwestowane kwoty z uwzględnieniem branż 

Podmiot Projekt Profil działalności inkubatora 

Realizacja wskaźników 

Branże 

Szacunkowa 

ilość złożonych 

przedsięwzięć z 

danej branży 

Ilość 

dofinansowanych 

przedsięwzięć z 

danej branży 

Kwota 

dofinansowanych 

przedsięwzięć z danej 

branży [w zł] 

Wartość dofinansowania 

(wejścia kapitałowe jako 

% środków na działania 

merytoryczne) 

JCI Venture 

Sp. z o.o. UJ 

Inicjowanie 

działalności 

innowacyjnej 

w ramach 

Jagiellońskiego 

Parku i Inkubatora 

Technologii 

Life science – nauki 

przyrodnicze: leki 

innowacyjne, leki generyczne, 

urządzania / wyroby medyczne, 

urządzenia / wyroby / techniki 

diagnostycznej, 

Pozostałe obszary związane 

z life science: nanotechnologia, 

bioinformatyka, bioenergetyka, 

ochrona środowiska 

9 wejść kapitałowych na 

założonych 11 

leki generyczne bd 1 800 000 

farmacja bd 3 2 060 000 

wyroby medyczne bd 2 1 260 526 

5 845 776 zł 

(42,2%) 

leki innowacyjne bd 1 721 250 

robotyka bd 1 784 000 

biotechnologia bd 1 220 000 

MARR S.A. 

Fundusz 

Kapitałowy –

Technologie 

Medyczne – 

MedFund 

Technologie ochrony zdrowia 

i inżynierii medycznej, 

farmacja, 

biotechnologia 

2 wejścia kapitałowe na 

założonych 15 

IT w ochronie 

zdrowia 
50 1 820 000 

edukacja 15 0 0 

1 324 000 zł 

(9,5%) 

promocja zdrowia 12 1 504 000 

aparatura medyczna 20 0 0 

MARR S.A. 
Kapitał na 

innowacje 

Telekomunikacja,  

ICT, 

energetyka, 

energie odnawialne i ochrona 

środowiska, 

8 wejść kapitałowych na 

założonych 5 

IT 120 5 2 960 000 

budownictwo 25 1 546 000 

4 806 000 

(79%) 

energetyka/ ochrona 

środowiska 
20 2 1 300 000 

edukacja 8 0 0 

Fundusz 

Zalążkowy 

KPT sp. z o.o. 

Inkubowanie 

nowych 

innowacyjnych 

spółek 

w Krakowskim 

Parku 

Technologicznym 

Informatyka 

i telekomunikacja: 

e-projekty,  

projekty sieciowe i internetowe  

Branża inżynierska: 

elektronika użytkowa,  

nanotechnologia,  

11 wejść kapitałowych na 

założonych 15 

multimedia 200 5 2 560 000 

higiena jamy ustnej 1 1 828 808 

niekonwencjonalne 

produkty spożywcze 
1 1 400 000 

6 437 293 zł 
komunikacja 

elektroniczna 
30 1 828 485 



 

12 
 

Podmiot Projekt Profil działalności inkubatora 

Realizacja wskaźników 

Branże 

Szacunkowa 

ilość złożonych 

przedsięwzięć z 

danej branży 

Ilość 

dofinansowanych 

przedsięwzięć z 

danej branży 

Kwota 

dofinansowanych 

przedsięwzięć z danej 

branży [w zł] 

Wartość dofinansowania 

(wejścia kapitałowe jako 

% środków na działania 

merytoryczne) 

mechatronika (39%) edukacja 10 1 800 000 

reklama 60 2 1 020 000 

Miasteczko 

Multimedialne 

Sp. z o.o. 

MEDIA 3.0 

Miasteczko 

Mulitmedialne 

Milion na start 

Internet, IT (hardware i/lub 

software), telekomunikacja, 

technologie mobilne, nowe 

media, animacja 3D,e-learning, 

technologie gier 

10 wejść kapitałowych na 

założonych 12 
portale internetowe 250 2 540 000 

4 658 500 zł 

(53,4%) 

aplikacje  300 4 1 965 000 

multimedia 400 4 2 153 500 

Instytut 

Karpacki 

Karpackie 

Centrum Inicjatyw 

Ekologicznych – 

Inkubator 

Technologiczny 

Odnawialne źródła energii,  

ekoenergetyka 

3 wejścia kapitałowe na 

założone 3 

OZE bd 3 1 502 000 
1 502 000 zł 

(100%) 

Instytut 

Karpacki 

Karpacki 

Akcelerator 

Innowacji 

Informatycznych 

Innowacje informatyczne 

4 wejścia kapitałowe na 

założone 3 
IT 22 4 2 537 400 

2 537 400 zł 

(100%) 

MicroBioLab 

Sp. z o.o. 

Fundusz 

Zalążkowy 

MicroBioLab  

Sp. z o.o. 

Biotechnologia, 

bioinformatyka, tworzenie 

komputerowych modeli sieci 

neuronowych, IT/ICT, ochrony 

środowiska, energii 

odnawialnej 

0 z 0 

biotechnologia 7 0 0 

komputerowe sieci 

neuronowe 
6 0 0 

IT/ICT 61 0 0 

Fundacja Nowe 

Technologie 

Plantacja Biznesu 

– szansą na sukces 

rynkowy Twojego 

pomysłu 

IT, telekomunikacja, branże 

wykorzystujące nowoczesne 

technologie teleinformatyczne 

2 wejść kapitałowych na 

założonych 7 
IT 228 2 995 000 

995 000 zł 

(17,8%) 
Telekomunikacja 4 0 0 

SUMA 1 862 49 28 105 969 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego oraz informacji przedstawionych na stronach internetowych inkubatorów. 

1 862 – wliczone dofinansowane przy oszacowaniu brakujących danych; bez tych pozycji ilość przedsięwzięć to 1 850.
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Na podstawie informacji od beneficjentów działania 3.1, w tabeli 6 przedstawiono 

zagregowane dane o szacunkowej ilości złożonych przedsięwzięć w branżach oraz ilości 

wejść kapitałowych w branży z łączną zainwestowaną kwotą. Widoczna jest koncentracja na 

obszarach związanych z internetem i technologiami komunikacyjnymi; w nich wystąpiło 

najwięcej wejść kapitałowych, na wysokie kwoty. Taka koncentracja ilości i wielkości wejść 

kapitałowych może wynikać z ustalonego pułapu kwotowego – łatwiej dofinansować kwotą 

200 tys. euro projekt z obszaru ICT niż z obszaru life science czy budownictwa. 

Tabela 6. Kategoryzacja branż według kwoty wejść kapitałowych wraz z ilością wejść i szacunkową ilością 

złożonych w inkubatorze przedsięwzięć 

Branża 

Szacunkowa 

ilość 

złożonych 

przedsięwzięć 

Ilość wejść 

kapitałowych 

Szacunkowa 

kwota wejść 

kapitałowych 

[zł] 

Średnia 

wartość 

wejścia 

kapitałowego 

IT / ICT 431 11 6 492 400 590 218 

multimedia 600 9 4 713 500 523 722 

leki innowacyjne / leki generyczne / 

farmacja 
5 5 3 581 250 716 250 

energetyka / ochrona środowiska / OZE 23 5 2 802 000 560 400 

portale internetowe / aplikacje 550 6 2 505 000 417 500 

promocja zdrowia / higiena jamy ustnej 13 2 1 332 808 666 404 

wyroby medyczne / aparatura medyczna 22 2 1 260 526 630 263 

reklama 60 2 1 020 000 510 000 

komunikacja elektroniczna 30 1 828 485 828 485 

IT w ochronie zdrowia 50 1 820 000 820 000 

edukacja 33 1 800 000 800 000 

robotyka 1 1 784 000 784 000 

budownictwo 25 1 546 000 546 000 

niekonwencjonalne produkty spożywcze 1 1 400 000 400 000 

biotechnologia 8 1 220 000 220 000 

komputerowe sieci neuronowe 6 0 0 0 

telekomunikacja 4 0 0 0 

 1 862 49 28 105 969 ----------- 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego; bd oznacza brak danych.  

Z badania PARP wynika, że preinkubowane pomysły to: usługi (67,6%), projekty z obszaru 

przemysłu (19,6%), handlu (7,4%), budownictwa (2,9%), transportu (2%) i inne (0,5%).  
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4. Wyjścia z inwestycji kapitałowych i zyski 

Jak wspomniano, beneficjenci działania 3.1 POIG mogą ponownie inwestować środki, które 

odzyskują po zakończeniu inwestycji, bądź które uzyskają z zysków z wejść kapitałowych, 

w kolejne innowacyjne pomysły. Istotny jest tu założony okres na wyjście z inwestycji, 

wyznaczający graniczny etap finansowania spółki. Zasady działania 3.1 POIG ograniczają 

maksymalny okres finansowania inwestycji do 10 lat. W przypadku funduszy z Małopolski 

średni okres wyjścia z inwestycji kapitałowej wynosi 5 lat. Najwyższy średni okres założył 

projekt MicroBioLab (6 lat), a najniższy Fundusz Zalążkowy KPT (3 lata)
1
. 

Małopolskie fundusze finansowane z działania 3.1 POIG dokonały 49 wejść kapitałowych, 

2 z 9 projektów zakończyło fazę inwestycyjną, część projektów zrealizowała znaczną część 

założonych wskaźników. Z uzyskanych danych dotyczących wyjść z inwestycji na koniec 

maja 2013 wynika, że tylko w Fundacji Instytut Karpacki zostały zrealizowane pełne wyjścia 

kapitałowe – łącznie 2 z 3 powołanych spółek (Karpackie Centrum Inicjatyw Ekologicznych – 

Inkubator Technologiczny), przy czym żadna nie przyniosła zysków, a jedna z nich już nie 

działa na rynku. Ponadto, dwa inkubatory są na etapie wychodzenia z pierwszej inwestycji 

(Fundusz Zalążkowy KPT i JCI Venture Sp. z o.o.); w tych przypadkach także nie 

odnotowano zysków. Jedynie w Miasteczku Multimedialnym 2 z 10 wejść kapitałowych 

zaczęły przynosić zyski. 

Wykres 1. Wyjścia kapitałowe małopolskich projektów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. 

Przeważająca większość małopolskich inkubatorów inwestycyjnych realizuje założone 

wskaźniki – ilość wejść inwestycyjnych - na zadowalającym poziomie, jednak ilość 

inwestycji, które zaczęły przynosić zyski jest bardzo niski. Można zaryzykować tezę, że 

                                                           
1 Fundacja Instytut Karpacki nie podała wartości dla żadnego z projektów, podobnie Fundacja Nowe Technologie. 

1 

6 

2 

tak

nie

jesteśmy na etapie wychodzenia z

pierwszego przedsięwzięcia
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inkubatory te są efektywne w wydatkowaniu środków i osiąganiu wskaźników. Istotnym 

problemem może okazać się uzyskanie trwałości w postaci samofinansowania się 

inkubatora.  

5. Formy dotarcia do pomysłodawców  

Wśród podmiotów realizujących projekty z działania 3.1 POIG, w Małopolsce znajdują się 

instytucje o różnej specjalizacji – od podmiotów powołanych stricte do realizacji projektu 

z działania 3.1 POIG, przez fundacje i park technologiczny, do podmiotów prowadzących 

różnorodną działalność wspierającą rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości 

w Małopolsce. Zatem specjalizacja i doświadczenie podmiotów jest różnorodne. 

Jednym z podstawowych działań inkubatorów było dotarcie z ofertą do pomysłodawców 

i zachęcenie ich do zgłaszania innowacyjnych pomysłów. Małopolskie podmioty realizujące 

projekty z działania 3.1 POIG stosowały różne techniki zwracania uwagi na swoją 

działalność, które można podzielić na 3 główne typy: 

1. internetowe – prowadzenie kampanii internetowej, stworzenie dedykowanych stron 

internetowych projektu, kampanie wykorzystujące Facebook, Adwords, filmy video na 

platformie Youtube, a także artykuły sponsorowane; 

2. bezpośrednie kontakty, w tym: 

 bezpośrednia sieć doradców i bezpośrednie kontakty rynkowe, rozmowy z naukowcami, 

prezentacje możliwości działań projektów w Centrach Transferu Technologii, 

 udział w konferencjach, targach, spotkaniach branżowych, działania networkingowe, 

organizacja konkursów na innowacyjne pomysły; 

3. medialne – kampanie medialne oraz artykuły sponsorowane w prasie. 

Wszystkie typy zostały wskazane przez podmioty realizujące projekty. Warto dodać, że dwa 

podmioty – JCI Venture Sp. z o.o. oraz Fundusz Zalążkowy KPT – zorganizowały ponadto 

inicjatywy konkursowe. Fundusz Zalążkowy KPT zorganizował konkurs UPRISER dla 

start-up-ów, który spotkał się z dobrym przyjęciem. 

Z badania ewaluacyjnego PARP przeprowadzonego wśród pomysłodawców wynika, że 

podstawowym źródłem informacji jest strona internetowa projektu – 45% pomysłodawców 

dowiedziało się w ten sposób o projekcie; spora grupa (20% pomysłodawców) uzyskała 

informacje o ofercie inkubatora od znajomych przedsiębiorców; istotnie mniejsze grupy – po 
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około 2% – uzyskały informacje na spotkaniach informacyjnych, konferencjach, uczelniach 

czy z newsletterów. 

Żaden małopolski inkubator nie wskazał takiej formy promocji, jaką jest polecanie oferty 

instytucji przez zadowolonych klientów oraz współpraca z izbami gospodarczymi czy 

organizacjami pracodawców. Jak pokazują wyniki badania zrealizowanego dla PARP,  

20% zgłaszających projekty uzyskało informacje w drodze polecenia od wcześniej 

obsłużonych pomysłodawców. Izby gospodarcze czy organizacje pracodawców mogą 

stanowić łącznik z przedsiębiorcami, którzy są zainteresowani inwestowaniem w innowacyjne 

pomysły bądź wykupieniem udziałów w dofinansowanych spółkach. 

Jednym z problematycznych obszarów zdiagnozowanych w trakcie badania ewaluacyjnego 

PARP jest kwestia prezentacji pomysłów, zarówno od strony pomysłodawców, jak wymagań 

względem beneficjentów. Większość beneficjentów działania 3.1 POIG na swoich stronach 

internetowych zamieściła formularze zgłoszeniowe, służące zainteresowaniu pracowników 

funduszy prezentowanym pomysłem – ze względu na ograniczenie ilości dozwolonych 

znaków, przedstawiane informacje muszą być zwięzłe. Przygotowując dokument dla 

funduszu / inkubatora / inwestora należy pamiętać o zasadzie KISS (keep it short and simple – 

dokument musi być zwięzły, a jego forma jak najprostsza). Z doświadczenia venture capital i 

private equity wynika, że im zwięźlej opisany temat (opis musi oczywiście zawierać 

wszystkie niezbędne dane), tym szybciej można się z nim zapoznać i tym mniej pojawia się 

pytań na etapie weryfikacji. Z badania PARP wynika, że zgłoszenia przesłane do 

beneficjentów działania 3.1 POIG przez pomysłodawców pocztą elektroniczną często były 

zbyt obszerne, a jednocześnie nie zawierały istotnych dla inkubatora informacji; 

przypominały one często powycinane z wniosków o dofinansowanie, nieuporządkowane 

fragmenty. 

Istotnym problemem jest jakość prezentowanych pomysłów. Kłopoty ze znalezieniem 

równowagi między natłokiem a niedoborem informacji mogą wynikać z braku umiejętności 

prezentacji oraz z niewiedzy, które informacje są istotne z punktu widzenia potencjalnego 

inwestora. Podobny problem zasygnalizowało badanie zrealizowane dla Małopolskiej Agencji 

Rozwoju Regionalnego Rynek funduszy kapitału zalążkowego oraz funduszy venture capital 

w Małopolsce wraz z analizą barier i ograniczeń w dostępie do tego typu finansowania dla 

innowacyjnych firm”, w którym zwrócono uwagę na problem istnienia luki, brakującego 

ogniwa w systemie wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć oraz podano propozycję 

utworzenia ogniwa, które świadczyłoby pomoc w zakresie doprecyzowania (innowacyjnego) 



 

17 
 

pomysłu. Pomysłodawcy powinni mieć świadomość, że jeśli fundusz / inwestor bądź 

inkubator będą zainteresowani pomysłem, skontaktują się z jego autorami. 

Innowacyjne pomysły pozytywnie zweryfikowane przez fundusz przechodzą do etapu 

preinkubacji, służącego ich doprecyzowaniu. Tak dla beneficjentów działania 3.1, jak 

pomysłodawców, istotne jest, aby etap ten był jak najlepiej wykorzystany, a pomysł 

doprecyzowany w najdrobniejszych detalach, zarówno pod względem finansowym, prawnym, 

jak i marketingowym. Małopolskie fundusze świadczą usługi w dwojaki sposób: część przez 

wykwalifikowanych pracowników inkubatora, a część w postaci outsourcingu usług 

(np.: analizy rynku). Na potrzeby badania wyodrębniono formy wsparcia świadczone przez 

inkubatory z Małopolski. Do najpopularniejszych – świadczonych przez wszystkie inkubatory 

– należy wnoszenie udziałów kapitałowych, doradztwo prawne, doradztwo strategiczne oraz 

doradztwo marketingowe. Najmniej inkubatorów świadczy pomoc w zakresie uzyskania 

kredytu. Również zakres świadczonej przez inkubatory pomocy jest zróżnicowany. 

Wykres 2. Formy wsparcia oferowane przez inkubatory oraz ilość inkubatorów oferujących określone 

formy pomocy 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego; dołączone wyniki funduszu SATUS. 

Poproszono o ocenę użyteczności wyodrębnionych form wsparcia w skali od 1 (brak 

użyteczności) do 5 (bardzo wysoka użyteczność) oraz o wskazanie form wsparcia, które 

wydają się istotne, a nie zostały wskazane w badaniu. Wyniki dla poszczególnych form 

wsparcia zostały przedstawione jako średnia arytmetyczna z udzielonych na skali odpowiedzi. 

Wskaźnik na poziomie minimum 4 uzyskały trzy rodzaje wsparcia, w tym dwie „miękkie” 

formy pomocy – wsparcie w nawiązywaniu kontaktów biznesowych w kraju i doradztwo 

prawne (4,2) oraz wsparcie w marketingu (4,0). 
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Wykres 3. Formy wsparcia oferowane przez inkubatory oraz ilość inkubatorów oferujących określone 

formy pomocy; średnia z udzielonych odpowiedzi 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego; dołączone wyniki funduszu SATUS. 

Wśród innych wymienionych form wsparcia znalazły się: wsparcie w zakresie infrastruktury 

lokalowo-sprzętowej bezpośrednio przy inkubatorach, w zakresie doradztwa prawnego – 

zarządzania własnością intelektualną oraz w zakresie doradztwa prawnego i finansowego – 

podatki. 

Ze względu na dotychczasowe doświadczenia małopolskich beneficjentów, w ich badaniu nie 

wyodrębniono szkoleń typu mentoring czy coaching. Żaden z małopolskich inkubatorów ani 

nie wskazał potrzeby prowadzenia tego typu szkoleń, ani ich nie organizował dla swoich 

pomysłodawców. Z badań zrealizowanych dla MARR i PARP wynika jednak, że są one 

potrzebne, oraz że bywają świadczone w ograniczonym zakresie przez pracowników 

inkubatorów; podstawowym ograniczeniem jest ich czasochłonność. Ważnym rodzajem 

wsparcia, na który zwraca uwagę jeden z małopolskich inkubatorów, i który został także 

wskazany w badaniu ewaluacyjnym działania 3.1 PARP, jest udzielanie wsparcia także po 

dofinansowaniu założonej spółki, w zakresie m.in. mentoringu, doradztwa, marketingu oraz 

wsparcia w zarządzaniu spółką. 

Jeśli chodzi o ocenę świadczonej pomocy na etapie preinkubacji oraz wejścia kapitałowego, 

z danych PARP wynika, że pomysłodawcy bardzo dobrze oceniają wsparcie merytoryczne 

oferowane przez inkubatory, a także uważają je za bardzo istotne na etapie preinkubacji 

i bardzo doceniają na etapie działania spółki na rynku. 
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6. Zapotrzebowanie na kapitał 

Zapotrzebowanie na kapitał ze strony pomysłodawców jest zróżnicowane. Ze względu na 

określony poziom wejścia kapitałowego istotne jest, jak często zdarzają się innowacyjne 

pomysły mające szansę na preinkubację bądź dofinansowanie przez inkubator, jednak 

wymagające zaangażowania finansowego wyższego niż maksymalny pułap – w 7 na 9 

inkubatorów wystąpiła taka sytuacja; w przypadku 5 zdarza się to często, a w 3 rzadko. 

Wykres 4. Częstość występowania sytuacji, gdy projekt miał szansę na preinkubację bądź dofinansowanie 

przez inkubator lecz wymagał zaangażowania finansowego wyższego niż maksymalny pułap 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. 

Wśród inkubatorów 6 wskazało branże, dla których wystąpiła sytuacja przekroczenia limitu 

dofinansowania – 4 na 6 funduszy wskazało branżę IT. Ponadto wskazano: 

 elektronikę, 

 telekomunikację, 

 ochronę środowiska, 

 ochronę zdrowia, 

 leki innowacyjne i leki biopodobne, 

 nanotechnologię. 

W przypadku zapotrzebowania na kapitał przewyższającego dostępny prawnie pułap, pomóc 

może współpraca inkubatorów z funduszami venture capital czy aniołami biznesu. Pięć 

inkubatorów współpracuje z funduszami podwyższonego ryzyka lub innymi podmiotami 

inwestującymi w pomysły w „fazie zasiewu”. Współpraca taka została oceniona dobrze,  

a zadeklarowali ją tylko beneficjenci działania 3.1 z Krakowa. 

Inkubatory zapytano także o nasycenie rynku instytucjami działającymi w podobnym 

obszarze: 6 z 9 wskazało, że na polskim rynku działa zbyt mało funduszy zalążkowych.  

4 

3 

2 

często

rzadko

nie zdarzyło się
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7. Przyszła perspektywa finansowa  

Podmioty realizujące projekty z działania 3.1 POIG poproszono o wskazanie branż, które 

powinny być wspierane w perspektywie finansowej 2014-2020. 

Tabela 7. Branże, które należy wspierać w perspektywie 2014-2020 

INFORMATYCZNE 

IT aplikacje mobilne cloud computing 

MEDYCYNA I ZDROWIE 

ochrona 

zdrowia 
urządzenia medyczne 

leki biopodobne 

leki innowacyjne 

inżynieria 

biomedyczna 
biotechnologia 

ŚRODOWISKO I ENERGETYKA 

odnawialne źródła energii ochrona środowiska ekoenergetyka 

INŻYNIERIA I ELEKTROTECHNIKA 

elektronika automatyka elektrotechnika 
inżynieria materiałowa 

inżynieria mechaniczna 
robotyka 

BRANŻE ZWIĄZANE Z ZIEMIĄ 

geofizyka geologia geoinżynieria 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. 

Wszyscy beneficjenci działania 3.1 POIG w Małopolsce będą starali się o dofinansowanie 

w przyszłej perspektywie finansowej, jeśli w będą mieli taką możliwość. 
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8. Problemy i bariery podczas realizacji projektów z 3.1 POIG 

Polski rynek inwestycji typu venture capital czy seed capital jest na wczesnym etapie 

rozwoju. Rosnąca ilość podmiotów dofinansowujących ze środków unijnych innowacyjne 

projekty na bardzo wczesnym ich etapie zwiększa szanse na przyśpieszenie rozwoju oraz 

profesjonalizację rynku. Jednak wzrost dostępności kapitału nie koreluje z niwelowaniem 

problemów i barier, z jakimi stykają się zarówno starający się o dofinansowanie pomysłów, 

jak i fundusze i inkubatory. Na podstawie dostępnych w internecie informacji, zgłaszane 

przez przedsiębiorców, pomysłodawców zainteresowanych pozyskaniem kapitału oraz 

beneficjentów działania 3.1 POIG problemy i bariery sklasyfikowano w 7 obszarów. 

 

Obszar: Ocena potencjału pomysłów i finanse 

 Niemożność prowadzenia działalności gospodarczej przez pomysłodawców na bazie 

zgłaszanego innowacyjnego pomysłu – działanie 3.1 POIG, dynamiczny rozwój rynku 

funduszy podwyższonego ryzyka, zalążkowych etc. prowadzi do zaostrzenia konkurencji 

między funduszami. Taki efekt powoduje, że fundusze zaczynają się specjalizować, tzn. 

wspierać pomysły / spółki z wybranych branż bądź w określonej fazie rozwoju: faza 

zasiewu (seed fund), faza start-up oraz faza ekspansji (expansion capital). Ważnym 

czynnikiem jest kwestia wejść kapitałowych na różnych etapach pomysłu oraz rozważenie 

możliwości wejść kapitałowych w działające podmioty gospodarcze, w celu rozwijania ich 

nowych i innowacyjnych pomysłów; 

 Definicja innowacyjności – działanie 3.1 POIG – nowozakładane spółki miały mieć 

charakter innowacyjny – pomysłodawcy wskazywali, że istotnymi problemami są brak 

ogólnie przyjętej definicji oraz zbyt wąskie – głównie w kontekście technologicznym – 

rozumienie przez inkubatory pojęcia innowacyjności; 

Ocena potencjału 
pomysłów i finanse 

Nauka i biznes Prawo własności Inwestor 

Promocja funduszy  

i środki publiczne 

Zbieranie danych, 
monitorowanie i współpraca 

z pomysłodawcą 

Brakujące kompetencje 
pomysłodawców i 

szkolenia 



 

22 
 

 Konieczność wniesienia wkładu własnego projektodawcy w postaci: wartości 

niematerialnych i prawnych, środków finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, 

nieruchomości lub kapitału pochodzącego z pożyczek, kredytów i dotacji; 

 Opodatkowanie aportu – 19% podatku od wartości aportu, płacone do 30 kwietnia roku 

następnego po wniesieniu aportu; 

 Finansowanie wsparcia rzeczowego na etapie preinkubacji – zakup środków trwałych dla 

lepszego przygotowania projektu jest traktowany jako wydatek niekwalifikowany 

w przypadku, gdy nie nastąpi założenie spółki – wydatki takie musi pokryć pomysłodawca 

z własnych środków. Takie podejście chroni przed nieprawidłowościami i nadużyciami. 

Jednak na etapie preinkubacji wydatki tego typu, np. na prototypy, mogą okazać się 

pomocne przede wszystkim w doprecyzowaniu biznesplanu czy strategii marketingowej, 

co może być pomocne w urealnieniu kosztów. Warto zastanowić się nad stworzeniem 

zamkniętego katalogu wydatków, które mogą być ponoszone na etapie preinkubacji; 

 Preinkubacja projektu – wypracowanie z pomysłodawcą / zespołem co najmniej dwóch 

realnych dróg wyjścia z projektu – zwiększa to szansę na sukces projektu i zbudowanie 

przewagi konkurencyjnej. Jednak pomysłodawcy negatywnie odnoszą się do tworzenia 

kilku ścieżek strategii ze względu na „długofalową perspektywę” (niepewność planowania 

długookresowego). Wariantowe podejście pozwala jednak nakreślić ścieżki rozwoju oraz 

uświadamia pomysłodawcom różnorodność czynników, jakie trzeba brać pod uwagę przy 

projektowaniu biznesu; 

 Atrakcyjność potencjału rynkowego projektu (pod kątem rentowności lub wzrostu); 

 Podpisywanie umów o preinkubację – brak jest takiego formalnego wymogu w ramach 

działania 3.1 POIG, jednak umowa stanowić może dobre zabezpieczenie beneficjenta, 

minimalizując ryzyko, że pomysłodawca będzie równocześnie korzystał z pomocy innego 

podmiotu lub że rozpocznie samodzielną działalność. Część beneficjentów działania 

3.1 POIG nie stosowała umów o preinkubację, przejmując całe ryzyko – te fundusze były 

oceniane przez pomysłodawców jako bardziej otwarte / transparentne; 

 Szybkość procesu decyzyjnego – fundusze seed i venture capital działające w Polsce nie są 

skłonne inwestować w ryzykowne przedsięwzięcia. Według pomysłodawców / 

przedsiębiorców, wymóg tworzenia dla przedsięwzięcia w zalążkowej fazie rozwoju 

biznesplanu w kilkuletniej perspektywie jest nieuzasadniony. Różnice między funduszami 

stricte prywatnymi a funduszami, które powstały ze wsparciem środków unijnych: 
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a) w przypadku prywatnych funduszy wymagania inwestorów w zakresie wysokości 

generowanego przychodu są zazwyczaj dużo wyższe niż w przypadku funduszy 

publiczno-prywatnych i tym samym trudniejsze do spełnienia dla rozpoczynających 

działalność; 

b) inwestorzy prywatni stawiają znacznie mniej formalnych warunków oraz oferują 

wyższy poziom wsparcia, szybciej podejmują decyzje i liczy się dla nich przede 

wszystkim pomysł, który oceniają albo jako godny zainteresowania i zainwestowania 

albo jako znajdujący się poza obszarem zainteresowań funduszu. 

 W perspektywie finansowej 2007-2013 beneficjenci działania 3.1 POIG ubiegali się 

o dofinansowanie na poziome 100%. Należy rozważyć możliwość wyższego 

zaangażowania finansowego beneficjentów (np. 85% środki publiczne i 15% beneficjenta).  

Obszar: Nauka i biznes 

 Niedostateczna współpraca nauki z biznesem – konieczne jest przełamanie niechęci do 

współpracy. Fundusze powinny nawiązać i zacieśniać współpracę z uczelniami / 

uczelnianymi wydziałami (zależne od konkretnych specjalizacji), a także z centrami 

badawczo-rozwojowymi etc. Taka współpraca przyniesie obustronne korzyści – z jednej 

strony łatwiej będzie naukowcom, absolwentom i studentom trafić do funduszu, a z drugiej 

funduszowi znaleźć kadrę naukową gdy pomysł będzie wymagał wsparcia naukowego; 

 Niechęć środowiska naukowego do komercjalizacji osiągnięć naukowych. 

Obszar: Prawo własności 

 Obawa przedsiębiorcy / pomysłodawcy przed kradzieżą pomysłu – należy uwrażliwić 

pomysłodawców, że w chwili przesyłania / dostarczania / prezentowania szczegółów 

pomysłu mogą podpisać umowę o zachowanie poufności (NDA – non discloser 

agreement). Fundusze czy inkubatory nie powinny odmówić podpisania takiej umowy; 

 Zapewnienie praw do pomysłu / rozwiązania, które ma zostać objęte finansowaniem 

funduszu – w sytuacji, gdy pracownicy naukowi czy absolwenci zakładają spółki 

korzystające z pomysłów opracowanych na uczelniach. Problem ten dotyczy także 

naruszenia zasad uczciwej konkurencji i przepisów o udzielaniu pomocy publicznej – 

infrastruktura i własność intelektualna uczelni są finansowane ze środków publicznych; 

 Wysokie opłaty licencyjne pobierane przez uczelnie. 
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Obszar: Inwestor 

 Wymagana jest wysoka stopa zwrotu z inwestycji – inwestowanie w nowe i innowacyjne 

pomysły obarczone jest wysokim ryzykiem. Znaczna część nowych spółek przyniesie 

minimalne zyski, nie przyniesie ich wcale, lub zbankrutuje, więc fundusz, dla zapewnienia 

swojego bezpieczeństwa finansowego, musi zwielokrotnić stopę zwrotu. Opracowania 

ekonomiczne wskazują, że około 70% spółek bankrutuje w okresie pierwszych 3 do 5 lat; 

 Mechanizm aigo – polega na objęciu przez beneficjenta udziałów powyżej ich wartości 

nominalnej i przekazaniu tych środków na kapitał zapasowy. Jest to mechanizm 

powszechnie stosowany w funduszach venture. Możliwe jest także jego zastosowanie 

w ramach działania 3.1 POIG. W przypadku działania 3.2 POIG wymagano zapewnienia 

środków własnych na poziomie 50%; 

 Zapewnienie projektowi przewagi produktowej, rynkowej lub technologicznej, bariery 

wejścia dla konkurencji oraz wysoki poziom zaawansowania technologicznego projektu; 

 Obawa przed przejęciem większościowej kontroli inwestora nad przedsięwzięciem; 

 Niepewność przedsiębiorcy co do długoterminowych intencji inwestora; 

 Kwestia wyceny know-how pomysłu – beneficjenci działania 3.1 POIG zwykle nie 

wyceniają know-how przy wnoszeniu aportu ze względu na brak jednorodnej metodyki, 

pozwalającej na „obronienie” oszacowanej wartości podczas kontroli. 

Obszar: Promocja funduszy i środki publiczne 

 Ograniczenia wysokości wsparcia – korzystanie z funduszy utworzonych ze środków UE 

jako pomoc de minimis udzielona przedsiębiorstwu; 

 Niska świadomość istnienia funduszy oraz ich oferty; 

 Podaż kapitału za mała w stosunku do potrzeb przedsiębiorstwa (luka kapitałowa) – duża 

konkurencja w ubieganiu się o środki; 

 Kwota inwestycji za mała w stosunku do potrzeb przedsiębiorstw; 

 Obsługa logistyczna – dotyczy zwłaszcza projektów z działania 3.1 POIG rekrutujących 

pomysły z obszaru całego kraju – dojazdy na konsultacje, szkolenia i rozmowy 

z pracownikami inkubatorów były czasochłonne i kosztowne dla pomysłodawców. W skali 

województwa nie powinien to być aż tak duży problem, jednak można się zastanowić nad 

wykorzystaniem potencjału logistycznego instytucji publicznych; 
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 Jasne kryteria i wymogi odnośnie składanych raportów z preinkubacji wskazujących na 

wejście kapitałowe – w przypadku podobnej konstrukcji naborów w Małopolsce, dla 

usprawnienia współpracy należy wskazać kryteria, sposób ich weryfikacji oraz terminy; 

 Kontakty inkubatorów z potencjalnymi inwestorami, innymi funduszami venture capital 

etc. – jednym z najistotniejszym elementów jest sieć kontaktów z przedsiębiorcami, 

aniołami biznesu, a także innymi funduszami, w celu pozyskania inwestora, 

odsprzedania kapitału bądź przekazania dobrze rokującego pomysłu na biznes. Jeśli 

pula środków zostanie rozdysponowana między różne podmioty, konieczna jest pomoc  

w zainicjowaniu współpracy między podmiotami finansowanymi z pieniędzy publicznych 

a podmiotami sektora prywatnego – spotkania, fora, warsztaty pomogą w stworzeniu 

przyjaznego klimatu, nawiązaniu biznesowych kontaktów i wymianie doświadczeń. 

Obszar: Brakujące kompetencje pomysłodawców i szkolenia 

 Brak umiejętności prezentacji i sprzedania pomysłu, jak również stworzenia modelu 

biznesowego – problemy bardzo często pojawiające się w literaturze. Pomysłodawcy słabo 

przygotowują się do spotkań biznesowych; 

 Luka – brakujące ogniwo w systemie wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć – wiele 

projektów, które trafiają do funduszy / inkubatorów, jest na zbyt wczesnym etapie rozwoju 

i brakuje im wstępnej „obróbki”. Zdaniem pracowników funduszy, powinny być tworzone 

miejsca takie jak akceleratory innowacji czy przedsiębiorczości, w których pomysłodawca 

otrzymywałby pomoc mentorską, użyteczną z punktu widzenia dopracowania modelu 

biznesowego. Aktualnie fundusze dopracowują projekty wraz z pomysłodawcami, jednak 

nie prowadzą mentoringu, który – jakkolwiek niewymagający wielkich nakładów – jest 

czasochłonny. Taką działalnością mogłyby w ich opinii zająć się akceleratory, w których 

projekt byłby dopracowywany i przekazywany dalej funduszowi seed capital. W przyszłej 

perspektywie finansowej warto w Małopolsce wykorzystać instytucje, które zgromadziły 

wiedzę i doświadczenie – np. punkty Krajowego Systemu Usług działające na Politechnice 

Krakowskiej oraz w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego czy Akademickie 

Inkubatory Przedsiębiorczości – mogłyby one cyklicznie prowadzić szkolenia oraz 

oferować bardziej skuteczne w tym przypadku konsultacje; 

 Brak świadomości problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia spółki – 

przeprowadzanie każdorazowo wywiadów / warsztatów socjologicznych dla zespołu 

w zakresie funkcjonowania firmy. Warsztaty mają na celu przede wszystkim pokazanie, 
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z jakimi problemami i konfliktami będą sobie musieli radzić na co dzień oraz wskazanie 

ścieżek i sposobów rozwiązania sytuacji konfliktowych. Takie działanie powinno być 

prowadzone tuż przed wejściem kapitałowym przez doświadczonego psychologa 

biznesowego; 

 Kwestia dostępności szkoleń zewnętrznych dla pomysłodawców na etapie preinkubacji; 

 Zapewnienie profesjonalnego doradztwa i wsparcie działających spółek. 

Obszar: Zbieranie danych, monitorowanie i współpraca z pomysłodawcą 

 Beneficjenci działania 3.1 nie zbierali kompleksowo informacji potrzebnych do prac 

analitycznych i badań ewaluacyjnych, np. ile pomysłów zostało przesłanych do inkubatora, 

z jakich branż i na jakie kwoty, nie agregowali danych osobowych pomysłodawców, 

którzy odpadli na etapie weryfikacji do preinkubacji czy po etapie preinkubacji. 

W przyszłej perspektywie warto położyć nacisk na konieczność zbierania 

wyspecyfikowanych danych przez beneficjentów, co pomoże śledzić dalsze losy 

pomysłodawców oraz weryfikować poziom świadczonych usług; 

 Problemy z kontaktem – brak opiekuna / osoby do kontaktu bądź zbyt duża ilość osób 

odpowiadających za podobne działania. Pomysłodawcy podnosili problem braku 

wyznaczenia osoby do kontaktu, a jeśli taka osoba była wyznaczana, to niejednokrotnie 

trudno było się z nią skontaktować. Ponadto komentarze dotyczyły zbyt dużej ilości osób 

zaangażowanych w działania na etapie preinkubacji, co powodowało chaos informacyjny; 

 Potrzebne jest systematyczne monitorowanie postępów i wyników pracy inkubatorów, 

funduszy. Na potrzeby takiego działania należy opracować zestaw wskaźników i ich 

definicje, tak żeby beneficjenci od początku mieli świadomość jakie dane będą od nich 

wymagane. 
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9. Wyniki badania ewaluacyjnego (część ilościowa) PARP wśród 

pomysłodawców w działaniu 3.1 POIG 

W ramach zrealizowanych badań ilościowych na potrzeby badania ewaluacyjnego PARP 

obszary problemowe zostały przedstawione pomysłodawcom z uwzględnieniem etapów: 

zgłaszania i oceny pomysłu, preinkubacji i wejścia kapitałowego. Przeważająca większość 

pokrywa się z opisanymi powyżej. Poniższe wykresy mają charakter informacyjny na ile 

część opisanych powyżej problemów jest istotne bądź nie. 

Wykres 5. Problemy występujące na etapie oceny pomysłu 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. 

Wykres 6. Problemy występujące na etapie preinkubacji 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. 
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Wykres 7. Problemy występujące na etapie wejścia kapitałowego  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. 
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10. Tabela 8. Fundusze venture capital i seed capital w Małopolsce 

Nazwa podmiotu kontakt Nazwa funduszu Wspierane brażne 

JCI Venture Sp. z o.o. 

Uniwersytet Jagielloński 

jciventure@jci.pl 

 

http://www.jciventure.pl/pl/index.php 

Inicjowanie działalności 

innowacyjnej w ramach 

Jagiellońskiego Parku 

i Inkubatora Technologii 

Life science – nauki przyrodnicze, w szczególności:  

leki innowacyjne 

leki generyczne 

urządzenia / wyroby medyczne 

urządzenia / wyroby / techniki diagnostyczne 

Pozostałe obszary związane z life science:  

nanotechnologia 

bioinformatyka 

bioenergetyka 

ochrona środowiska 

Małopolska Agencja 

Rozwoju Regionalnego 

S.A. 

biuro@marr.pl 

 

http://www.marr.pl/projekty/wip 

Fundusz Kapitałowy –

Technologie Medyczne – 

MedFund 

technologie ochrony zdrowia i inżynierii medycznej 

farmacja 

biotechnologia 

Kapitał na innowacje 

telekomunikacja 

ICT 

energetyka 

ochrona środowiska 

energie odnawialne i ochrona środowiska 

mailto:biuro@marr.pl
http://www.marr.pl/projekty/wip
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Fundusz Zalążkowy KPT 

sp. z o.o. 

biuro@fzkpt.pl 

 

http://www.fzkpt.pl/ 

Inkubowanie nowych 

innowacyjnych spółek 

w Krakowskim Parku 

Technologicznym 

Informatyka i telekomunikacja, w tym: 

e-projekty 

projekty sieciowe i internetowe  

Branża inżynierska, w tym:  

elektronika użytkowa 

nanotechnologia 

mechatronika 

Innovation Nest Sp. z o.o. 

S.K.A. 
http://innovationnest.co/ 

IncuBIT.NETable – 

Instytut preinkubacji 

i komercjalizacji 

przedsięwzięć opartych 

na technologiach sektora 

Internet / Mobile 

internet, 

technologie high-tech wykorzystujące możliwości sieci 

MIASTECZKO 

MULTIMEDIALNE  

Sp. z o.o. 

biuro@miasteczkomultimedialne.pl 

 

http://www.miasteczkomultimedialne.pl 

MEDIA 3.0 

MIASTECZKO 

MULTIMEDIALNE 

 

Milion na start 

internet,  

IT (hardware i/lub software), telekomunikacja 

technologie mobilne 

nowe media 

animacja 3D 

e-learning 

technologie gier; 

projekt może łączyć ww. pola lub dotyczyć jednego z nich 

Instytut Karpacki 

biuro@instytut-karpacki.pl  

 

http://www.instytut-karpacki.org/ 

Karpackie Centrum 

Inicjatyw Ekologicznych 

– Inkubator 

Technologiczny 

energetyka 

ochrona środowiska 

energie odnawialne i ochrona środowiska 

Karpacki Akcelerator 

Innowacji 

Informatycznych 

Branża informatyczna i telekomunikacyjna 

pozostałe branże, w których można wykorzystać innowacyjne 

rozwiązania z dziedziny IT 

http://innovationnest.co/
mailto:biuro@miasteczkomultimedialne.pl
mailto:biuro@instytut-karpacki.pl
http://www.instytut-karpacki.org/
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IIF Seed Fund Sp. z o.o. 

biuro@iif.pl 

 

http://www.iif.pl  

Internet Investment 

Found 

internet, 

oprogramowanie 

media – nowe elektroniczne media 

e-commerce 

finanse – consumer finance 

inne innowacyjne technologie 

SATUS Venture Sp. z o.o. 

siec@satus.pl 

 

www.satus.pl 

Fundusz Kapitału 

Zalążkowego SATUS 

internet 

telekomunikacja i rozwiązania mobilne 

energetyka 

ochrona środowiska 

multimedia 

biotechnologia 

MicroBioLab Sp. z o.o. 

 

kontakt@microbiolab.pl 

microbiolab@microbiolab.pl 

 

www.microbiolab.pl 

Fundusz Zalążkowy 

MicroBioLab Sp. z o.o. 

biotechnologia 

bioinformatyka 

tworzenie komputerowych modeli sieci neuronowych 

Nomad Fund 
info@nomadfund.pl 

www.nomadfund.pl  

Brak specjalizacji branżowej (ze szczególnym uwzględnieniem 

branż: technologie informatyczne, mobilne, technologie ochrony 

środowiska, motoryzacja) 

Fundacja Nowe 

Technologie 

biuro@fundacjanowetechnologie.pl 

 

http://www.fundacjanowetechnologie.pl 

Wiedza i Kapitał dla 

Innowacji 

Informatycznych i 

Telekomunikacyjnych 

Branża informatyczna i telekomunikacyjna 

pozostałe branże, w których można wykorzystać innowacyjne 

rozwiązania z dziedziny IT. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zebranych ze stron internetowych. 

 

 

mailto:biuro@iif.pl
http://www.iif.pl/
http://www.satus.pl/
mailto:microbiolab@microbiolab.pl
http://www.microbiolab.pl/
http://www.nomadfund.pl/
mailto:biuro@fundacjanowetechnologie.pl
mailto:biuro@fundacjanowetechnologie.pl
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