Technologie jutra potrzebują kapitału dzisiaj
działania Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
w zakresie wdrażania innowacji
Nowy Sącz, 7 października 2011 r.
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Plan prezentacji

1. MARR S.A. – ogólna charakterystyka
2. Dotacje dla firm – PO IG – najlepsze praktyki
3. INWESTYCJE KAPITAŁOWE - Fundusz inwestycyjny wysokiego
ryzyka
4. Podsumowanie
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O Agencji

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
•
•
•
•
•

Założona w 1993 roku w celu rewitalizacji zdegradowanych terenów
poprzemysłowych
Spółka akcyjna o kapitale zakładowym 21,5 mln EUR
Lider wśród Agencji Rozwoju Regionalnego w Polsce
Zatrudnienie: 200 osób
Agencję tworzą:
• Instytucje samorządu terytorialnego
• Przedsiębiorstwa regionalne
• Organizacje samorządu gospodarczego
• Województwo Małopolskie - 88,54% akcji
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Strategia MARR

Jeden z celów strategicznych MARR:

Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia
rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie
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Portfel usług MARR

FAZA POMYSŁU

FAZA START-UP

FAZA WZROSTU
I EKSPANSJI

FAZA
DOJRZAŁOŚCI

Szkolenia, seminaria,
konferencje

Dotacje unijne

Doradztwo

Poręczenia kredytowe

Pożyczki i poręczenia

Dotacje unijne

Wsparcie eksporterów

Programy dedykowane
specjalnie dla
start-upów
(doradztwo + granty)

Pożyczki i poręczenia

Obsługa inwestorów
krajowych
i zagranicznych

Fundusz kapitału
zalążkowego
(seed capital)

Fundusz kapitału
zalążkowego
(seed capital)
Usługi informacyjne
Promocja przedsiębiorczości i innowacyjności
Marketing Regionalny
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Oferta najmu,
dzierżawy, zakupu
nieruchomości

Wartość dotacji pozyskanych przez
MARR na realizację projektów unijnych

W 2010 roku
kwota [mln zł]

MARR realizowała
15 projektów
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MARR - Regionalna Instytucja
Finansująca - zadania

• Dotacje na projekty innowacyjne przedsiębiorców (inwestycje,
rozwój kooperacji, IT)
• Ocena formalna wniosków o dofinansowanie (w części działań
także ocena merytoryczna)
• Zawieranie umów
• Weryfikacja i rozliczanie wniosków o płatność
• Obsługa informacyjna i administracyjna udzielanych dotacji
• Monitoring finansowy i merytoryczny
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MARR - Regionalna Instytucja Finansująca
dotacje PO IG dla przedsiębiorców

Pozostałe województwa

Na koniec maja 2011 r.
MARR, pełniąc rolę Regionalnej
Instytucji Finansowej dla
Programu Innowacyjna
Gospodarka rekomendowała
do podpisania 800 umów
(13% w skali kraju).
Wartość projektów 2,44 mld zł.
Małopolska, wartość dotacji – 1,150 mld zł (11%)
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MARR - Regionalna Instytucja
Finansująca najlepsze praktyki PO IG
Działanie 1.4 – 4.1 - Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie
wdrożeń wyników prac B+R
•stworzenie automatycznej identyfikacji pojazdów za pomocą
rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych/tekstu ze strumieni wideo
(we współpracy z Zespołem Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej
UJ)
•badanie konstrukcji przepustnic, nawiewników, czerpni i klap
przeciwpożarowych (we współpracy z AGH, Politechniką Krakowską,
Wrocławską, Warszawską i Gliwicką, Instytutem Górotworu PAN)
Działanie 4.4 - „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”
•budowa Logistycznego Centrum Nowej Generacji z zastosowanie
innowacyjnej na skalę światową technologii z zakresu logistyki
i automatycznej identyfikacji (we współpracy z Instytutem Logistyki
i Magazynowania)
•stworzenie innowacyjnych produktów oświetlenia diodowego OLED
(we współpracy z Instytutem Odlewnictwa PAN)
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MARR - Regionalna Instytucja
Finansująca najlepsze praktyki PO IG
Działanie 8.1 - „Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie
gospodarki elektronicznej
•stworzenie internetowego serwisu
wspomagającego odnajdywanie osób
zagubionych oraz zagrożonych utratą
zdrowia lub życia, a w szczególności osób
dotkniętych chorobami demencyjnymi i
chorobami układu krążenia.
•system może z powodzeniem zostać użyty
do monitorowania dzieci, przedstawicieli
handlowych w firmie a nawet zwierząt, co
znacząco poszerza grupę możliwych
odbiorców planowanych e-usług.
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MARR - Regionalna Instytucja
Finansująca najlepsze praktyki PO IG
Działanie 8.2 - „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
• zakup elementów Elektronicznego Systemu Zarządzania Produkcją Filmową,
konfiguracji tych elementów w jeden spójny system, integracji
z systemami współpracujących przedsiębiorstw i pełnym wdrożeniu systemu do
działania.
• Dotychczasowy tradycyjny proces usługowy zostanie zastąpiony procesem
realizowanym przy użyciu Elektronicznego Systemu. Dzięki temu rozwiązaniu
całościowy proces tworzenia filmów zostanie przyśpieszony o 50%. Stanie się to
dzięki integracji systemów informatycznych, zmianie systemu komunikacji
podmiotów biorących udział w produkcji między sobą oraz z klientem
ostatecznym.

Działanie 6.1 - Paszport do eksportu
• promocja krótkoseryjnych, autorskich wyrobów skórzanych na rynkach duńskim,
ukraińskim i rumuńskim, projekt obejmuje udział w zagranicznych imprezach
targowo – wystawienniczych i misjach gospodarczych w Danii i Rumuni oraz
wyszukiwanie i dobór partnerów na Ukrainie, w Rumuni i Danii. Firma działa z
powodzeniem na rynku polskim od 2003 roku.
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Zapotrzebowanie na kapitał
a etap rozwoju przedsiębiorstwa
Luka kapitałowa
Płynność lub Sprzedaż

Płynność

Sprzedaż

Tworzenie
Technologii

Tworzenie firmy
– faza seed

Rozwój firmy
– faza start-up
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Faza ekspansji firmy

Ocena partnerów Przedsiębiorców
przy realizacji projektów innowacyjnych

Pozyskanie
Środków

Pomoc w
realizacji
projektu

Akceptacja
ryzyka

Bardzo trudne

Brak

Bardzo mała

Fundusze inwestycyjne

Trudne

Średnia

Średnia

Fundusze wysokiego
ryzyka

Średnio łatwe

Bardzo duża

Bardzo duża

Giełda

Średnio łatwe

Brak

Średnia

Łatwe

Brak

Mała

Partner / źródło
Kapitału
Banki

Dotacje UE

Źródło: Dr Grażyna Majcher-Magdziak, BCC „ W krainie innowacji…”
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Fundusz inwestuje posiadane środki w nowo tworzone przedsiębiorstwa
wykorzystujące i wdrażające innowacyjne rozwiązania, nowe produkty,
usługi lub technologie.
Cele Funduszu:
•
•

tworzenie korzystnych warunków finansowania komercjalizacji nowych
rozwiązań technologicznych, produktów i usług,
wzrost liczby polskich przedsiębiorstw funkcjonujących w oparciu
o innowacyjne rozwiązania.
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Partnerzy biznesowi
Właściciele innowacyjnego rozwiązania na bazie, którego można utworzyć
nowe przedsiębiorstwo:
•
•

•

osoby fizyczne (innowatorzy) będący właścicielem lub pomysłodawcą
rozwiązania innowacyjnego
przedsiębiorcy oraz pracownicy przedsiębiorstw zainteresowani
rozpoczęciem nowej działalności gospodarczej w oparciu o innowacyjne
rozwiązanie
naukowcy pracujący na uczelniach wyższych oraz w instytutach
badawczo – rozwojowych
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Atrakcyjna polityka inwestycyjna Funduszu
Innowacyjne rozwiązanie: to nowe rozwiązanie produktowe, organizacyjne,
marketingowe, procesowe będące wynikiem własnej działalności badawczo –
rozwojowej lub też wynikiem zakupu wiedzy w postaci niematerialnej
(patenty, licencje, oprogramowanie, knowhow, usługi o charakterze technicznym,
marketingowym, organizacyjnym, szkoleniowym itp.) lub materialnej (maszyny
i urządzenia o podwyższonych parametrach).
Za nowe rozwiązanie innowacyjne uważa się rozwiązanie nieznane albo:
• znane lub stosowane w skali regionu poniżej 1 roku;
• znane lub stosowane w skali kraju poniżej 3 lat;
• znane lub stosowane w skali międzynarodowej poniżej 5 lat.

www.marr.pl

Etap 1 – Preinkubacja
1. Poszukiwanie i selekcja innowacyjnych rozwiązań.
2. Kompleksowe analizy i audyty technologiczne.
3. Przygotowanie do wdrożenia innowacyjnego rozwiązania.
Proces analizy i weryfikacji nie powinien przekroczyć 5-6 miesięcy
Etap 2 - Wejście kapitałowe
•
•
•

rzeczywiste objęcie udziałów / akcji nowopowstałego przedsiębiorstwa przez
Fundusz, nie przekracza 50%
pozostała część objęta przez Beneficjenta ze środków własnych
lub inwestora prywatnego
max. wielkość środków możliwych do zainwestowania przez Fundusz
200 tysięcy euro
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Etap 3 - wyjście kapitałowe
Dopuszczalne są wszelkie możliwe sposoby wyjścia z inwestycji w tym między
innymi:
•
•
•
•
•
•
•

sprzedaż w ofercie publicznej
sprzedaż na rynku giełdowym
sprzedaż w drodze oferty niepublicznej
sprzedaż inwestorowi strategicznemu lub instytucji finansowej
sprzedaż kadrze zarządzającej lub innym udziałowcom/akcjonariuszom spółki
wykup własny udziałów przedsiębiorstwa celem umorzenia
fuzja
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Seed capital + Innowacje
Fundusz inwestycyjny wysokiego ryzyka
Zasady
• udział MARR max. 200 000 euro
• objęcie udziałów/akcji nowopowstałego przedsiębiorstwa – 49,9%
• nowe projekty spółki wykorzystujące innowacyjne rozwiązanie
Aktualnie realizowane
• „Kapitał na Innowacje” - ponad 8,5 mln zł dla nowopowstających firm
z branż telekomunikacyjnej, IT, energii odnawialnych i ochrony środowiska
• „MedFund” - 18,5 mln zł dla nowopowstających firm reprezentujących
branże technologii ochrony zdrowia, inżynierii medycznej i farmacji
Planowana liczba wejść kapitałowych 23
• oferta kierowana do naukowców, pracowników wyższych uczelni,
przedsiębiorców i wynalazców – właścicieli innowacyjnych rozwiązań
• na koniec 2010 MARR zainwestowała ok. 1,05 mln zł w dwie firmy
innowacyjne; Mijusic (branża: IT) oraz Wesea (branża: ochrona
środowiska)
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Dziękuję za uwagę
Piotr Dyrek
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kordylewskiego 11; 31-542 Kraków
tel. +12 617 66 22; fax: +12 617 66 66
inwestycje.kapitalowe@marr.pl
www.marr.pl/inwestycjekapitalowe
biuro w Nowym Sączu
ul. Kościuszki 9
tel: 18 444 21 31
e-mail: dotacje.nowysacz@marr.pl
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