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NA START-UPY

Dla kogo?

NA CO?

osoby z nowatorskimi pomysłami na biznes
Start-upy
przedsiębiorczy naukowcy

pozyskanie
kapitału

skorzystanie
z doradztwa

budowanie sieci
kontaktów

pozyskanie
inwestora/partnera
biznesowego

Gdzie szukać wsparcia?
Fundusze kapitałowe
Sieci aniołów biznesu
Inkubatory

Bezpłatna informacja
o możliwościach korzystania
z Funduszy Europejskich
w woj. łódzkim

Akceleratory biznesu
Instytucje Otoczenia
Biznesu (IOB)

Punkty informacyjne:
Łódź, ul. Moniuszki 7/9
Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16

Sieradz, ul. Kościuszki 6
Bełchatów, ul. Kościuszki 17
Łowicz, ul. Świętojańska 1

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

Młodzi łódzcy przedsiębiorcy zakładają start-upy

WARTO WIEDZIEĆ

Od pomysłu do sukcesu
Poszukiwanie pracy i ciekawych zajęć dla dzieci skłoniły Katarzynę Pławską ze Zduńskiej Woli do tego, by uruchomić
– na zasadach franszyzy – Akademię Twórczego Rozwoju „Bystrzak”. Kobieta skorzystała z funduszu pożyczkowego
dla osób dopiero otwierających własną firmę. Jeśli podobnie jak pani Kasia masz ciekawy pomysł na biznes, ale brakuje Ci wsparcia mentorów i pieniędzy, to rozejrzyj się za możliwościami wsparcia, jakie można uzyskać dzięki Funduszom Europejskim.
Katarzyna Pławska otrzymała pożyczkę w ramach projektu „Od pomysłu do biznesu” realizowanego
przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego, który jest skierowany do
osób rozpoczynających działalność
gospodarczą.

Od pomysłu do realizacji
w dwa miesiące
Wszystkie formalności trwały zaledwie około dwóch miesięcy. I to od
momentu zgłoszenia propozycji do
wpłaty pieniędzy na konto. To jednak nie koniec udogodnień, z których korzysta mieszkanka Zduńskiej
Woli.
– Siedziba mojej placówki mieści się
przy Zduńskowolskim Inkubatorze
Przedsiębiorczości. Posiadam preferencyjne warunki wynajmu lokalu na
trzy lata – mówi pani Katarzyna.
Dzięki środkom z Unii od lipca
akademia „Bystrzak” funkcjonuje
w Zduńskiej Woli pełną parą.
– Jestem mamą 8-letniego Mateusza i 11-letniej Wiktorii i doskonale zdaję sobie sprawę z tego,
jak ważna w rozwoju dzieci jest
kreatywność. Na zajęciach maluchy przeprowadzają eksperymenty, które pomagają im poznawać
świat, trenują pamięć, koncentrację i rozwijają asertywność.

Wszystko w trakcie zabaw dostosowanych do wieku kursantów
i przy użyciu nowoczesnych technik pedagogicznych – dodaje Katarzyna Pławska.
Historia zduńskowolanki to przykład
start-upu. Co to takiego właściwie?
Start-upem nazywana jest młoda
firma w początkowej fazie rozwoju
– do roku istnienia, na ogół związana
z branżą nowych technologii.

Wehikułem po inwestycje
Cały system wsparcia dla start-upów przygotowuje właśnie Polski
Fundusz Rozwoju (www.pfr.pl). Aktualnie trwają prace nad wehikułem
inwestycyjnym, czyli funduszem
funduszy, PFR Ventures. Ma on zapewnić środki na dofinansowanie
funduszy venture capital (VC) – to
kolejne ważne pojęcie w słowniku
każdego start-upera. VC to nic innego jak średnio- i długoterminowe
inwestycje w przedsiębiorstwa niepubliczne, które już mają pomysł na
biznes i zespół gwarantujący szybki
rozwój i sukces rynkowy produktu
albo usługi, ale brakuje im kapitału.
Warto zaznaczyć, że PFR Ventures to
część programu rządowego Start in
Poland.
– Pozyskane przez fundusze VC środki pieniężne będą przeznaczane na

doinwestowanie
innowacyjnych
przedsięwzięć biznesowych – informuje Eliza Kruczkowska z Polskiego
Funduszu Rozwoju.
Tego typu wsparcie ruszy pod koniec drugiego kwartału 2017 roku.
W ramach programu Start in Poland odbył się już pierwszy konkurs
na działanie pod nazwą Scale UP,
w którym wyłoniono tzw. akceleratory, czyli instytucje opiekujące
się kompleksowo dojrzewającymi
pomysłami na start-upy. Scale UP
zapewni powstającym firmom dostęp do wysokiej klasy specjalistów
m.in. z dużych przedsiębiorstw zaangażowanych w akcelerację innowacyjnych pomysłów. Elementem
programu jest zdobycie doświadczenia oraz zbudowanie sieci kontaktów, partnerów biznesowych
i potencjalnych inwestorów. Dzięki niemu najlepsze start-upy będą
mogły otrzymać nawet do 250 tys.
zł dofinansowania, ponadto będą
miały zapewnione warunki do
opracowywania i testowania własnych rozwiązań.

Starter i BizNest
Kolejna możliwość to program
Starter. Będzie realizowany od początku 2017 roku, jednak jeszcze
w październiku tego roku na stro-

nie internetowej PFR-u należy
spodziewać się ogłoszenia o konkursie. Wystartują w nim instytucje wspierające wiedzą i doświadczeniem, ale przede wszystkim
kapitałem start-upy znajdujące się
we wczesnej fazie inkubacji. Mają
pomysł na biznes, który z założenia
ma okazać się przełomowy, a więc
obiecujący szybki wzrost i zyski dla
inwestorów. Zwycięzcy konkursu
będą takimi pośrednikami, którzy
w najlepsze start-upy mogą zainwestować nawet 3 mln zł. W pewnym sensie będą też gwarantem
sukcesu nowych spółek na rynku.
Wsparcie w wysokości od 30 do
50 mln zł ma trafić do sieci aniołów biznesu, które zdecydują się
na zapewnienie kapitału młodym,
innowacyjnym przedsiębiorstwom
(program BizNest). Tu młoda firma będzie mogła otrzymać nawet
do 4 mln zł dokapitalizowania, ale
w projekt będzie musiał być zaangażowany także kapitał pochodzący od prywatnego inwestora oczekującego realnego zysku
z takiej inwestycji. Konkursy w tym
zakresie mają zostać ogłoszone
jeszcze przed końcem roku i będą
rozstrzygane przez PFR od stycznia
2017 roku.
Mikro- i mali przedsiębiorcy powinni
również zapoznać się ze szczegółami

Jesteś spragniony informacji o start-upach?
Świetnie się składa!
W dniach 24-28 października urząd marszałkowski
organizuje poświęcone tej
tematyce Lodzkie Innovation Days.
Szczegóły na
www.lid.lodzkie.pl.
preferencyjnie
oprocentowanych
pożyczek. Na współpracę z funduszem venture capital lub aniołami
biznesu można uzyskać od 200 tys. zł
do 2 mln zł (w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji).
Wszystkie
opisane
możliwości
wsparcia są finansowane z programu Inteligentny Rozwój.

Wsparcie
przedsiębiorczości
Z kolei dzięki programowi regionalnemu województwa łódzkiego
już niebawem o dofinansowanie
będą mogły ubiegać się osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji
na rynku pracy, a planują założenie
własnego biznesu. Dofinansowanie przyznane zostanie kilku instytucjom, które zostaną wybrane
w konkursie. To one będą pomagać
w zakładaniu działalności gospodarczej. Warto sprawdzić na stronie internetowej http://wuplodz.
praca.gov.pl/, jakie podmioty podpisały umowy o dofinansowanie
lub dopytać o nie w wojewódzkim
urzędzie pracy, aby znaleźć taki,
który prowadzi aktualnie rekrutację i za jego pośrednictwem starać
się o uzyskanie bezzwrotnej dotacji
na założenie firmy.
JOANNA CHRZANOWSKA
Więcej bezpłatnych informacji znajdziesz na
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
oraz w Punktach Informacyjnych
Funduszy Europejskich

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

