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Nie tylko Starter i BizNest

Wiele biznesowych zamie-
rzeń nie może być zreali-
zowanych z powodu braku 
kapitału. Młode, przedsię-
biorcze osoby z pomysłami 
na innowacyjną firmę ra-
czej nie mają wielkich szans 
na kredyt. Z pomocą mogą 
im przyjść unijne fundusze.

Obecnie są one dostępne przede 
wszystkim w województwach ściany 
wschodniej. W przyszłym roku będą 
z nich mogli skorzystać także miesz-
kańcy Mazowsza. Są też inne, ogól-
nodostępne mechanizmy wsparcia.
W latach 2007-2013 dofinansowano 
ponad 900 start-upów, czyli nowych, 
innowacyjnych firm działających  
z reguły w branży technologicznej.
Obecnie w 5 województwach Pol-
ski Wschodniej start-upy mogą 
liczyć na kompleksowe wsparcie  
w ramach tzw. platform starto-
wych. Taka opieka obejmuje m.in. 
mentoring, coaching i inne specja-
listyczne usługi. Można uzyskać na-
wet 800 tys. zł bezzwrotnej dotacji 
na swoją działalność.
Dla obiecujących projektów we 
wczesnych etapach rozwoju,  

w ramach programu Inteligentny 
Rozwój, stworzono instrumenty 
Starter (Inwestycje w innowacyj-
ne start-upy) i BizNest (Inwestycje 
grupowe aniołów biznesu w MŚP). 
Są one skierowane do start-upów  
z udziałem inwestorów prywat-
nych. Fundusze te zostaną urucho-
mione w 2017 roku. Warto z nich 
korzystać.

Pod okiem 
specjalistów PARP
W przypadku Startera pomoc od-
bywa się za pośrednictwem fundu-
szy zalążkowych i venture capital 
oraz innych podmiotów posiada-
jących doświadczenie w tego typu 
przedsięwzięciach. W instrumen-
cie BizNest pośrednikami są tzw. 
aniołowie biznesu i ich zrzeszenia 
(tzw. sieci).
Anioł biznesu to osoba prywatna 
prowadząca działalność gospodar-
czą, która poszukuje firm z pomy-
słem gwarantującym w przyszłości 
zysk. Często osoby takie angażu-
ją się w start-upy także z własnej 
pasji, chęci stworzenia czegoś no-
wego i pomocy w realizacji pro-
jektów. Fundusze venture capital 
to większe firmy, podmioty rynku 
kapitałowego. One także inwestują 
w firmy znajdujące się na początku 

kariery, czyli te najbardziej ryzy-
kowne. Bardzo często są to takie 
przedsiębiorstwa, których pomysł 
jest innowacyjny, a produkt lub 
usługa są jeszcze słabo znane na 
rynku.
Oba instrumenty zakładają wspar-
cie ze strony prywatnego i publicz-
nego kapitału na zasadzie objęcia 
udziałów bądź zakupu akcji inno-
wacyjnych przedsięwzięć o dużym 
potencjale. Inwestor przekazuje 
nie tylko pieniądze, ale też służy 
doradztwem i innego rodzaju nie-
zbędną pomocą, gdy rozpoczyna 
się prowadzenie firmy.
Zarówno fundusze zalążkowe, 
jak i sieci aniołów biznesu będą 
pełnić role pośredników. Doko-
nają wstępnej selekcji projektów,  
w które warto inwestować. Ostatnie 
zdanie w tej materii będzie należało 
do specjalistów z Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości.
W ramach instrumentu BizNest in-
nowacyjny projekt może otrzymać 
nawet 4 mln zł. W tym przypadku 
na kapitał pomocowy po połowie 
zrzucą się Sieć Aniołów Biznesu  
i PARP. 

Dodatkowe możliwości
Młodzi, przedsiębiorczy mogą tak-
że liczyć na wsparcie w dostępie 

do rynku kapitałowego w ramach 
działania z Programu Operacyjne-
go Inteligentny Rozwój, jakim jest  
4 Stock. W tym przypadku fun-
dusze przeznaczyć można na 
przygotowanie niezbędnej do-
kumentacji do pozyskania ze-
wnętrznych źródeł finansowa-
nia o charakterze udziałowym  
i dłużnym w celu wprowadzenia 
innowacyjnych zmian w produk-
tach lub technologiach. 
Realizowany jest także instrument 
Scale UP. Odbył się już pierwszy 
konkurs w ramach rządowego 
programu Start In Poland, w któ-
rym planowane jest wyłonienie 
tzw. akceleratorów. Każdy z nich 
obejmie wsparciem minimum 20 
start-upów. Celem tego działania 
jest połączenie potencjału począt-
kujących, kreatywnych przedsię-
biorców z doświadczeniem dużych 
korporacji, w tym spółek Skarbu 
Państwa. Młode firmy otrzymają 
pomoc w wysokości do 250 tys. zł.

Mikropożyczki 
na innowacje
W 2017 roku ruszy ponadto Fundusz 
Pożyczkowy Innowacji tylko dla mi-
kroprzedsiębiorstw i małych firm. 
Będzie im oferować od 200 tys. zł do 
2 mln zł w zakresie współpracy z fun-

duszem venture capital i z aniołami 
biznesu.
Głównie z myślą o start-upach do-
stępne są już teraz bony na innowa-
cje i inne proinnowacyjne usługi dla 
firm z otoczenia biznesu, o których 
już informowaliśmy.
Dofinansowanie mogą ponadto 
otrzymać przedsiębiorcy realizują-
cy projekty dotyczące uczestnictwa  
w działaniach promocyjnych przewi-
dzianych w branżowych programach 
w celu promowania marek produk-
towych, które mają szansę stać się 
rozpoznawalne na rynkach zagra-
nicznych (projekt Marki Polskiej Go-
spodarki).
W ramach programu operacyjnego 
naszego województwa są zaplano-
wane fundusze na wsparcie począt-
kowej fazy rozwoju przedsiębiorstw. 
O dotacje będą mogły ubiegać się 
instytucje otoczenia biznesu od 31 
października br. do 9 stycznia 2017 
roku. Docelową grupą tego projektu 
są małe i średnie przedsiębiorstwa. 
Konkursów będzie przybywać. 
Warto je śledzić. Dodatkowe in-
formacje dostępne są m.in. w Lo-
kalnych Punktach Informacyjnych 
Funduszy Europejskich i na stro-
nach internetowych: www.fundu-
szedlamazowsza.ue i www.fundu-
szeeuropejskie.gov.pl.

ROMAN NADAJ

Bezpłatna informacja  
o możliwościach korzystania 
z Funduszy Europejskich 
w woj. mazowieckim:

Pełne dane kontaktowe znajdziesz na:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty
Więcej informacji:
www.funduszedlamazowsza.pl 
www.poir.gov.pl

Punkty informacyjne:
Warszawa, ul. Żurawia 3/5
Warszawa, ul. Jagiellońska 74 
Ciechanów, pl. Kościuszki 5 

Ostrołęka, ul. Piłsudskiego 38 
Płock, ul. Kolegialna 19 
Radom, ul. Kościuszki 5a
Siedlce, ul. Piłsudskiego 7

Projekt jest współfinansowany w ramach Konkursu dotacji dla prasy lokalnej na działania dotyczące Funduszy Europejskich ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Więcej bezpłatnych informacji znajdziesz na
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
oraz w Punktach Informacyjnych  
Funduszy Europejskich


