
There is talent. 
There is capital. 
Start in Poland.



Polska gospodarka nieustannie się rozwija – jak wynika z naj-
nowszych prognoz Banku Światowego: jej wzrost przyspie-
szy do 3,3% w 2017 r., z 2,8% w 2016 r.* Sprzyjające warunki 
ekonomiczne zachęcają nie tylko inwestorów do finansowania 
innowacji powstających w naszym kraju, ale również młodych 
przedsiębiorców. Dogodne warunki do rozwoju oraz dostępne 
na rynku instrumenty wsparcia, wpływają na założenie własnej 
działalności i rozwoju nowatorskich projektów właśnie w Polsce.

*Prognozy wzrostu polskiej gospodarki na podstawie danych Banku Światowego

W kwestii tworzenia innowacji Polska ma wielkie szanse na wyróż-
nienie się w Europie. Czynniki, które mogą wpłynąć na sukces to:

1 miejsce   w Europie (3 na świecie) polskich 
      programistów w badaniu HackerRank

ok. 2700    liczba start-upów w Polsce w 2016 roku

2 lata     średni wiek start-upu w Polsce

WYBRANE INSTRUMENTY, KTÓRE WPŁYWAJĄ 
NA ROZWÓJ POLSKIEGO EKOSYSTEMU INNOWACJI

Program Start In Poland – pakiet instrumentów dla 
innowacyjnych firm

Firmy otrzymają pomoc nie tylko w fazie inkubacji i akceleracji, ale 
również na etapie dalszego rozwoju oraz ekspansji międzynaro-
dowej. Celem programu jest m.in. wzmocnienie polskiego eko-
systemu start-upów przez stworzenie sprzyjających warunków 
do działania dla młodych, innowacyjnych firm. Start In Poland 

Ogromne zaplecze 
akademickie

Wysoki poziom 
edukacji technicznej

Wrodzony 
gen IT

Wytrwałe dążenie 
do celu

PRZEZ 6 LAT

2,8 mld zł

Program opracowany przez 
Ministerstwo Rozwoju wspólnie 
z Radą ds. Innowacyjności.

Największy program 
wsparcia innowacji 
w Europie Środkowo-
-Wschodniej. 



ma ponadto zachęcić podmioty z zagranicy do zakładania start-upów  
i rozwijania ich działalności w Polsce oraz ułatwiać najzdolniejszym 
dostęp do kapitału i umiędzynarodowienia.

.
Program Scale Up – pierwszy konkurs w ramach Programu 
Start in Poland

Polska Prize
Polska Prize to program, który ma zachęcić innowacyjnych przed-
siębiorców do tworzenia rewolucyjnych produktów i usług w Polsce,  
a także przyciągnąć do Polski nowe spółki i start-upy spoza UE.

Przedsiębiorca, który weźmie udział w programie, będzie mógł 
liczyć na doraźną pomoc  ze strony państwa polskiego.

PFR Ventures – fundusz funduszy 
Największy w Europie Środkowo-Wschodniej fundusz funduszy 
(ang. Fund of Funds, FoF). PFR Ventures oferuje finansowanie 
zwrotne przez wybranych pośredników finansowych, np. fundu-
sze venture capital lub aniołów biznesu.

Powołana do życia, w ramach programu Start In Poland, spół ka 
dysponuje budżetem inwestycyjnym w wysokości blisko 3 mld 
złotych. Jej działania ukierunkowane są na wsparcie innowacyj-
nych firm i przedsiębiorstw znajdujących się na różnych eta-
pach rozwoju: od najwcześniejszej fazy, poprzez fazę zalążkową, 
pierwszych wdrożeń oraz fazy wzrostu i ekspansji.

Dobry Pomysł
Program skierowany jest do innowatorów, którzy nie prowadzą 
jeszcze działalności gospodarczej. Dobry Pomysł zapewni im 
profesjonalne wsparcie w weryfikacji rynkowej przydatności 
produktu, jego rozwoju, a także doradztwo w zakresie zakła-
dania spółki czy pozyskiwania środków finansowych. Pozytyw-
nie ocenione pomysły otrzymają mentoring i pomoc w jednym  
z zakresów:

przeprowadzony przez 
Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości (PARP)

realizowany 
z Funduszy 
Europejskich

10 60
mln PLN

AKCELERATORÓW DOFINANSOWANIA



Dowiedz się więcej: www.dobrypomysl.pfr.pl

Strona startup.pfr.pl – wyszukiwarka programów dopa-
sowanych do potrzeb innowacyjnych firm
Strona startup.pfr.pl to jedno miejsce komunikacyjne w inter-
necie dla start-upów i innowacyjnych firm MŚP & high-tech, 
które poszukują kapitału i wsparcia w ramach programów 
rządowych. W łatwy sposób pomaga wybrać między wie-
loma dostępnymi instrumentami dla start-upów na każdym 
etapie rozwoju.

Dodatkowym komponentem portalu jest mapa ekosystemu, 
która ułatwia nawigację po publicznym ekosystemie innowa-
cji funkcjonującym w Polsce.

Niezależnie więc od tego, czy firma poszukująca wsparcia jest 
w fazie pomysłu i chce zweryfikować jego rynkową przydat-
ność, czy poszukuje inwestora lub innych źródeł finansowania, 
czy rozważa ekspansję zagraniczną – na www.startup.pfr.pl 
znajdzie odpowiedź na swoje potrzeby.

Poznaj stronę. Wejdź na www.startup.pfr.pl.

NCBR
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to agencja, wspiera-
jąca rozwój innowacyjności w Polsce. NCBR oferuje pomoc 
na wszystkich etapach projektu, udostępniając swoje zasoby 
przedsiębiorcom, pomysłodawcom, uczelniom czy też inwe-
storom.

Instytucja powołała do życia fundusze: BRIdge Alfa, BRIdge 
Classic, BRIdge Mentor, BRIdge VC, NCBR CVC oraz fundusz 
TDJ Pitango Ventures.

Poznaj szczegóły oferty NCBR: www.ncbr.gov.pl.

przygotowanie 
dokumentów 
niezbędnych do 
komercjalizacji projektu

przygotowanie 
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niezbędnych do 
pozyskania inwestycji 
od funduszu Venture 
Capital lub Aniołów 
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przygotowanie 
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niezbędnych do 
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w ramach której 
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Mam pomysł na biznes

Chcę zainwestować 
w nowe technologie

Szukam dobrego 
miejsca do inwestycji

Potrzebuję 
finansowania

Mam działający
produkt

Szukam 
inwestora

Chcę wejść na 
rynki zagraniczne

Fundusze PFR Ventures

782 mln PLN do 50 mln PLN 80%

258 mln PLN do 30 mln PLN* 96%*

440 mln PLN do 60 mln PLN 50%

324 mln PLN do 60 mln PLN 50%

421 mln PLN do 78 mln PLN 60%

STARTER
zasiew, start-up, rozwój

BIZNEST
zasiew, start-up, rozwój

CVC
rozwój, ekspansja, 
wzrost

KOFFI
rozwój, ekspansja, 
wzrost

OTWARTE 
INNOWACJE
start-up, rozwój, wzrost, 
ekspansja

* Finansowanie jedynie 50% wartości inwestycji, 
pozostałe 50% pochodzi od Aniołów Biznesu. 

ŚRODKI 
FUNDUSZU

MAKS. WKŁAD 
FOF

MAKS. 
ZOBOWIĄZANIE FoF

Sprawdź on-line. Wejdź na www.startup.pfr.pl.




