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Kapitał dla rynku odnawialnych energii 
na wdrożenie innowacji, uruchomienie firmy, wykorzystanie wyników badań w biznesie.  

 
29 maja 2012 roku 

 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:00: Dzień Dobry Państwu. Witam na czacie, organizowanym przez  
Europejską  Sieć Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu dzisiejszym 
zapraszamy do dyskusji na temat:  Kapitał dla rynku odnawialnych energii - na wdrożenie innowacji, 
uruchomienie firmy, wykorzystanie wyników badań w biznesie 
 
[Główny]: Jan wszedł o godz. 10:01 
 
[Główny]: pistacja wszedł o godz. 10:01 
 
[Główny]: Leon wyszedł o godz. 10:01 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:01: Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest Pani  Ewa Postolska - 
Prezes Zarządu Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego „Akcelerator technologii" 
 
[Ekspert - Ewa Postolska] 10:01: Dzień dobry! 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:01: Menedżer, Prezes Zarządu Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego 
„Akcelerator technologii” (od 2003r.), która m.in. zarządza Inkubatorem UŁ (od 2003r.) oraz prowadzi 
fundusz inwestycyjny StartMoney (fundusz zalążkowy) inwestujący w pomysły na biznes i 
komercjalizację wyników badań oraz w firmy na początkowym i wczesnym etapie rozwoju (od.2011r.). 
 
[Główny]: Słoneczko wszedł o godz. 10:01 
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[Moderator - Tomasz Charkot] 10:01: Ekspert i doradca dla przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania, 
tworzenia i wdrażania innowacyjnych rozwiązań, w tym technologii. Od 2003r. bierze udział lub 
przeprowadza oceny potencjału rynkowego i innowacyjności pomysłów na biznes kandydatów do 
Inkubatora UŁ. Sporządza oceny innowacyjności  rynku pomysłów na biznes lub innowacji planowanych 
do wdrożenia, w tym m.in. dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i dla przedsiębiorstw z całej 
Polski. 
 
[Główny]: figa wszedł o godz. 10:02 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:02: Konsultant i trener specjalizujący się w szkoleniach z zakresu 
zarządzania innowacyjnym przedsiębiorstwem, w szczególności firmą będącą na początkowym lub 
wczesnym etapie rozwoju, a także z zakresu zarządzania transferem wiedzy do biznesu oraz 
komercjalizacji innowacji i technologii. Wykładowca z zakresu pozyskiwania finansowania oraz strategii 
komercjalizacji innowacji, m.in. na Polsko-Amerykańskich podyplomowych studiach Komercjalizacji 
Nauki i Technologii Uniwersytetu Łódzkiego 
 
[Główny]: malina wszedł o godz. 10:02 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:02: i Technologii Uniwersytetu Łódzkiego i University of Texas, na 
Wydziale Zarządzania UŁ (od 2004r.). 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:02: Na wstępie spotkania, tak aby ośmielić uczestników czatu pozwolę 
sobie zadać pytanie startowe. Proszę Panią Ekspert o informację, czy w Polsce w ogóle jest dostępny 
kapitał dla osób chcących wdrażać pomysły? Jeśli tak, to gdzie takiego kapitału szukać? 
 
[Główny]: Hula wszedł o godz. 10:03 
 
[Główny]: darr-pomorza wszedł o godz. 10:03 
 
[Główny]: Obram wszedł o godz. 10:03 
 
[Główny]: Korba wszedł o godz. 10:04 
 
[Ekspert - Ewa Postolska] 10:04: Jest, jak najbardziej kapitał jest dostępny W POLSCE i jest teraz 
najlepszy czas, żeby z niego korzystać. Wcześniejsza "lukę kapitałową" zapełnia aktualnie kapitał 
oferowany przez instytucje w ramach programu POIG 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej. Na 
wdrożenie innowacji można uzyskać ok. 800.000 zł. Polecam.> 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:06: Zapraszam do zadawania pytań. 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:06: Informacja techniczna - Ekspert kończąc wypowiedź użyje znak ">" 
 
[Bystrzak] 10:06: Witam, 
 
[Bystrzak] 10:06: Proszę mi powiedzieć jaka instytucja w województwie dolnośląskim może wesprzeć 
przedsiębiorcę, chcącego zainwestować w odnawialne źródła energii? 
 
[Ekspert - Ewa Postolska] 10:08: Uzupełniając informację, gdzie szukać kapitału na pomysł na biznes -  
aktualnie to ponad 30 instytucji w całej Polsce, można je znaleźć na www.parp.gov.pl w dziale POIG / 
Lista podpisanych umów. A w okolicy, o która Pan pyta, najbliżej jest do Parku naukowo-
Technologicznego w Katowicach, który specjalizuje sie właśnie w inwestycjach w tym sektorze = projekt 
"kapitał dla energii" i kilka inwestycji zrealizowanych już> 
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[darr-pomorza] 10:08: Dzień dobry, proszę powiedzieć jaką definicją innowacji operuje się w POIG 3.1 
tzn. jakiego typu działania są wspierane; innowacja produktowa, procesowa? 
 
[Główny]: Niesko wszedł o godz. 10:09 
 
[Ekspert - Ewa Postolska] 10:10: Wspierana jest każda innowacja, zgodnie z szeroką definicją stosowaną 
przez PARP i w programach POIG, a więc zarówno technologiczna / produktowa, jak i procesowa, 
marketingowa, organizacyjna.... zatem  - szerokie pole do popisu> 
 
[Bystrzak] 10:10: Ale to nie jest woj. dolnośląskie? Czy ja jako przedsiębiorca z Dolnego Śląska mogę się 
udać do instytucji z woj. śląskiego? 
 
[Główny]: darr_mlodziezy wyszedł o godz. 10:11 
 
[gruszka] 10:12: Jakie są warunki uzyskania inwestycji przez indywidualnego pomysłodawcę (lub zespół), 
przez działającą firmę, przez naukowców chcących komercjalizować wyniki badań prowadzonych na 
uczelni 
 
[Ekspert - Ewa Postolska] 10:12: Podałam najbliższa "geograficznie" instytucje specjalizującą się w 
inwestycjach w sektor odnawialnych energii, ale większość  tych funduszy zalążkowych działa 
ogólnopolsko, więc można się zwrócić do każdej - w sektor, o którym mowa inwestują raczej te 
fundusze, które nie deklarują swojej "specjalizacji" inwestycyjnej lub te, które właśnie taką deklarują. 
Każdy potencjalny inwestor to potencjalnie dobry partner> 
 
[darr-pomorza] 10:12: definicja może być szeroka ale trudna do zinterpretowania co wiedzą aplikujący 
do 1.4-4.1 
 
[Bystrzak] 10:13: aha rozumiem dziękuję za informację 
 
[darr-pomorza] 10:14: Chciałbym dopytać czy orientuje się Pani kiedy będzie ogłoszony nabór w 3.1 
POIG? 
 
[Ekspert - Ewa Postolska] 10:15: Odp. dla "gruszka":  Każdy zainteresowany (zespół, ind. naukowiec, 
firma) korzystając z funduszu zalążkowego w ramach programu POIG 3.1: 1) musi z inwestorem założyć 
nową firmę 2) do spółki musi wnieść pomysł lub inne elementy biznesu 3) inwestor - fundusz zalążkowy 
obejmie nie więcej niż 50% udziałów w spółce - to warunki narzucone przez PARP> 
 
[Ekspert - Ewa Postolska] 10:17: Odp dla "darr-pomorza": Dla pomysłodawców nabór w celu uzyskania 
kapitału - jest praktycznie ciągły (w większości funduszy) albo organizowany w formie konkursów. Należy 
znaleźć przyjazny dla siebie fundusz (instytucję) i sprawdzić zasady nabory przez nią stosowane. Dla 
instytucji, które chciałabym  tworzyć fundusz zalążkowy - naboru w okresie 2007-2013 już nie będzie, 
środki zostały wyczerpane. 
 
[darr-pomorza] 10:18: czyli jak rozumiem aplikuje się do operatorów finansowych a nie do PARP? 
 
[Słoneczko] 10:19: Dzień dobry! Czy jako przedsiębiorca współpracujący z JST na zasadzie partnerstwa-
publiczno prawnego mogę starać się o jakiekolwiek dofinansowanie? 
 
[Ekspert - Ewa Postolska] 10:20: Odp. dla "darr-pomorza" A propos zakresu innowacyjności: 
Innowacyjność i potencjał rynkowy pomysłu, który ma być wdrażany jest badana przez potencjalnego 
inwestora - fundusz zalążkowy. Ta instytucja odpowiada za to przed PARP i PARP zatwierdza możliwość 
zainwestowania.> 
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[Ekspert - Ewa Postolska] 10:22: Odp. dla "darr-pomorza": Tak, aplikuje sie do "operatorów 
finansowych" - to instytucje wybrane przez PARP w konkursie, które dysponują kapitałem od kilku do 20 
mln zł właśnie na inwestycje kapitałowe i działają de facto jak fundusze zalążkowe.> 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:23: Czekamy na odpowiedź na następujące pytanie: [Słoneczko] Czy 
jako przedsiębiorca współpracujący z JST na zasadzie partnerstwa-publiczno prawnego mogę starać się o 
jakiekolwiek dofinansowanie? 
 
[Ekspert - Ewa Postolska] 10:24: Odp. dla "Słoneczko"" W zasadzie ograniczeniem jest 1) konieczność 
utworzenia nowego przedsiębiorstwa (spółki) oraz ograniczenie wielkości inwestycji ze środków POIG 
3.1 - do wielkości pomocy de minimis, a więc do równowartości 200.000 euro. zatem trzeba  sprawdzić, 
jakie jest pochodzenie (publiczne lub prywatne tego, co pomysłodawcy będą wnosić np. aportem) do 
wspólnej spółki z inwestorem - funduszem seed.> 
 
[darr-pomorza] 10:25: Zadam  ostatnie pytanie dotyczące 3.1. Proszę powiedzieć gdzie mogę znaleźć 
listę takich operatorów z Województwa Dolnośląskiego? 
 
[Ekspert - Ewa Postolska] 10:27: Uwaga ogólna: pamiętajmy o odróżnieniu "dofinansowania" (jest to 
pomoc bezzwrotna) od "kapitału - inwestycji" - to wejście kapitałowe funduszu zalążkowego w zamian 
za objecie przez ten fundusz jakiejś części udziałów w nowozakładanej - z pomysłodawcą - spółce. Taki 
inwestor oczekuje wysokiej stopy zwrotu ze swojej inwestycji - po umówionym okresie inwestycji 
(zwykle kilka lat).> 
 
[Ekspert - Ewa Postolska] 10:29: Odp. dla "darr-pomorza": Pełna lista instytucji oferujących kapitał 
zalążkowy w ramach POIG 3.1 znajduje się tutaj: http://poig.parp.gov.pl/index/index/1316  Należy 
jeszcze sprawdzić, w których instytucja ten kapitał jest jeszcze dostępny, ponieważ było kilka konkursów 
i niektóre instytucje już kończą inwestowanie ...> 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:31: Obecnie nie mamy pytań oczekujących. Zapraszam do zadawania 
pytań. 
 
[d-p] 10:32: Czy w Polsce istnieje strategia, która przewiduję, że w określonych regionach są/będą 
bardziej wspierane inwestycję w odnawialne źródła energii? 
 
[Główny]: Ekspert - Ewa Postolska wyszedł o godz. 10:32 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:33: Przepraszamy. Mamy małe problemy techniczne 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:33: Prosimy o chwilę cierpliwości 
 
[Główny]: Ekspert - Ewa Postolska wszedł o godz. 10:35 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:36: Pytanie oczekujące :d-p] Czy w Polsce istnieje strategia, która 
przewiduję, że w określonych regionach są/będą bardziej wspierane inwestycję w odnawialne źródła 
energii? 
 
[Hula] 10:36: Mnie z kolei interesuję kolejna perspektywa budżetowa, na dzień dzisiejszy wstępnie 
wiadomo, że na innowację UE przeznaczy około 60%. Czy wie Pani w jaki sposób będą rozdzielane 
środki? Czy będzie to się odbywało na podobnych zasadach jak jest obecnie. 
 
[darr-pomorza] 10:37: Czy dla projektów dotyczących ochrony środowiska itp. dofinansowanych w 
ramach programów ramowych w kwocie mniejszej niż 100%  istnieje możliwość dofinansowania tzw. 
wkładu własnego z programów krajowych, regionalnych lub dodatkowych funduszy ministerialnych dla 
instytucji nie posiadających takiego wkładu  (jak wszyscy się domyślają chodzi o uczelnie) 
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[Ekspert - Ewa Postolska] 10:37: Na mój stan wiedzy - strategię ustalają regiony, a wytyczne co do ilości 
energii, która docelowo ma pochodzić ze źródeł odnawialnych - jest dla całej Polski, ale mogę się mylić> 
 
[Jan] 10:39: Witam, proszę mi powiedzieć ponieważ od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą na 
terenie Niemiec związaną z instalacją paneli fotowoltanicznych. Obecnie chciałbym otworzyć oddział w 
Polsce, czy mogę liczyć na wsparcie finansowe i jakie (w jakiej wysokości, itp.)? 
 
[Ekspert - Ewa Postolska] 10:40: Trwają prace nad nowym programem, ale tez nowym systemem 
pomocy dla przedsiębiorstw wdrażających innowacje. generalny kierunek jest następujący: zmniejszenie 
ilości i kwot dotacji na rzecz instrumentów finansowania "zwrotnego" (jak pożyczki, mikro-pożyczki, 
gwarancje oraz dla finansowania udziałowego - a więc finansowania kapitałem od funduszy zalążkowych 
korzystających ze środków UE.> 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:42: Czekamy na odpowiedź na następujące pytanie:[darr-pomorza]  
Czy dla projektów dotyczących ochrony środowiska itp. dofinansowanych w ramach programów 
ramowych w kwocie mniejszej niż 100%  istnieje możliwość dofinansowania tzw. wkładu własnego z 
programów krajowych, regionalnych lub dodatkowych funduszy ministerialnych dla instytucji nie 
posiadających takiego wkładu  (jak wszyscy się domyślają chodzi o uczelnie) oraz [Jan]  Witam, proszę mi 
powiedzieć ponieważ od kilku lat prowadzę działalność 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:42: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań. 
 
[Ekspert - Ewa Postolska] 10:43: Odp. dla darr-pomorza: Nie czuję sie ekspertem w sprawie wkładu 
własnego wymaganego np. dla uczelni, ale generalnie instytucje regionalne np. Urzędy Marszałkowskie 
lub instytucje administracji centralnej mogą sfinansować wkład własny uczelni. Pytanie ile ew. takich 
środków będzie w następnym okresie finansowania dostępnych właśnie od tych instytucji oraz na jaka 
politykę się one zdecydują w stosunku głównie do projektów tzw. strategicznych - ważnych np. dla 
regiony lub Polski.> 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:44: Obecnie czekamy na odpowiedź na zapytanie od [Jan] 
 
[Ekspert - Ewa Postolska] 10:46: Odp. dla "Jan": Z funduszy polskich mogą korzystać firmy polskie, - 
mające siedzibą na terenie RP, niezależnie czy to będzie dofinansowanie czy kapitał od funduszu 
zalążkowego z programu POIG 3.1 Innowacyjna działalności innowacyjnej. kapitał prywatny (np. 
prywatny inwestor) takich wymagań nie musi stawiać> 
 
[Główny]: darr-pomorza wyszedł o godz. 10:46 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:47: Obecnie nie mamy pytań oczekujących. Zapraszam do zadawania 
pytań. 
 
[d-p] 10:47: i jeszcze jedno pytanie, jeżeli mogę : Jesteśmy jako firma potencjalnymi nabywcami prawa. 
Jak sprawdzić zbywcę majątkowych praw autorskich czy jest jedynym twórca interesującej nas analizy ? 
Zależy nam bardzo na analizie przygotowanej przez zbywcę i chcielibyśmy sie zabezpieczyć oraz uniknąć 
sytuacji w której, kupione przez nas prawa są obciążone dodatkowymi "fajerwerkami". 
 
[Główny]: oliwka wszedł o godz. 10:50 
 
[Korba] 10:50: Witam, chciałbym otworzyć firmę  instalującą panele solarne a obecna perspektywa 
budżetowa UE zmierza ku końcowi, czy wobec tego są jeszcze szanse na otrzymanie wsparcia na 
uruchomienie firmy, specjalizującej się w instalacji paneli solarnych? 
 



strona 6 z 10 

 

[Ekspert - Ewa Postolska] 10:51: Co do sprawdzenia własności praw np. do innowacji. Oświadczenie od 
oferenta jest sposobem, aczkolwiek może być niewystarczające. Pytamy oferenta również o umowy, na 
podstawie których informuje nas, ze dysponuje prawami oraz sprawdzamy te umowy. Jeżeli jest patent - 
można sprawdzić współwłaścicieli. Jeżeli innowacja powstała na uczelni (lub mamy takie podejrzenia), to 
pytamy na uczelni - najlepiej w ośrodku typu Centrum Transferu Technologii. Dobra kancelaria prawna 
na pewno się przyda...> 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:52: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań. Obecnie mamy pytanie 
oczekujące od [Korba] 
 
[Ekspert - Ewa Postolska] 10:55: Co do dofinansowania dla firmy instalującej panele solarne - należy 
sprawdzić, czy przede wszystkim w danym regionie są jeszcze dostępne środki - oferowane przez Urząd 
marszałkowski lub przez Fundusz Ochrony Środowiska, albo jako dofinansowanie na  instalowanie 
właśnie solarów, albo po prostu na dofinansowanie firm. Jeśli będzie to nowa firma, to należy sprawdzić 
regionalny program POKL 6.2 - może tam być dostępna dotacja 20.000/40.000 zł na założenie firmy. .. 
 
[d-p] 10:56: Dziękuję za udzielone odpowiedzi. 
 
[Ekspert - Ewa Postolska] 10:57: Jeśli 20/40.000 to za mało, szukamy regionalnego funduszu 
pożyczkowego (np. oferującego program JEREMIE - pożyczki na dobrych warunkach, zwykle tez dla 
zaczynających biznes). Jeśli biznes ma być oparty na innowacjach i ma większy potencjał rozwoju (firma 
może być sporo warta w okresie kilku lat), można pytać o kapitał w funduszach inwestycyjnych np. typu 
seed capital o inwestycję wielkości ok. 800.000 zł z programu POIG 3.1> 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:58: Obecnie nie mamy pytań oczekujących. Zapraszam do zadawania 
pytań. 
 
[Obram] 10:59: Dzień dobry, chciałbym zapytać, ponieważ z tego co widzę to obecnie, u nas w kraju 
obserwuje się rozwój biogazowni, czy można wywnioskować, że dla tego typu inwestycje w Polsce są 
obecnie wyjątkowo dobre warunki? 
 
[Ekspert - Ewa Postolska] 11:02: Powiedziałabym, że każda firma, która produkuje czysta energię lub 
organizuje rynek czy w tej energii w Polsce, ma "zielone światło", ponieważ warunki rynkowe, czyli całe 
otoczenie biznesowe dla takiej firmy, są aktualnie przychylne. Zatem przepisy i inne regulacje są na 
pewno zachętą, co jednak musi iść w parze z dobrym biznes planem i perspektywa rozwoju. > 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:03: Obecnie nie mamy pytań oczekujących. Zapraszam do zadawania 
pytań. 
 
[Obram] 11:04: i przekonać społeczność lokalną, że biogazownia jest dobra:) 
 
[malina] 11:05: Proszę o informację w kwestii szczegółowych wymogów prawnych dot. Umowy 
inwestycyjnej. 
 
[Ekspert - Ewa Postolska] 11:06: Uzupełniając informacje dla "Obram" dotycząca biogazowni: Jeśli tego 
typu przedsiębiorstwo będzie wykorzystywać  w swoim biznesie innowacyjne rozwiązania, raczej będzie 
w stanie zdobyć dobra pozycję na rynku i później ja utrzymać, a ponadto taki biznes będzie atrakcyjny 
dla inwestorów, dla banku itp. Natomiast co do przekonania społeczności lokalnej - chyba dosyć ważnym 
graczem na rynku lokalnym są też samorządy, więc można tez popracować z nimi i nad ich 
świadomością.> 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:09: Obecnie nie mamy pytań oczekujących. Zapraszam do zadawania 
pytań. 
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[Ekspert - Ewa Postolska] 11:09: Umowa inwestycyjna - podpisywana jest miedzy inwestorem a 
pomysłodawca (zespołem) w celu określenia warunków prowadzenia wspólnej firmy. Ponadto umowa 
określa: zasady współpracy, podział udziałów w spółce, zasady monitoringu i kontroli realizacji biznesu i 
pracy zarządu, sposoby wyjścia z inwestycji przez inwestora i ew. pomysłodawców, harmonogram 
realizacji biznesu i tzw. kamienie milowe - w jaki sposób będzie mierzony sukces spółki, a także wielkość 
inwestycji podzielonej zwykle na transze... 
 
[Obram] 11:10: Słusznie, lokalne samorządy to też materia do uświadomienia. A proszę mi jeszcze 
powiedzieć jak się ma z fotowoltaniką w Polsce, bo mam wrażenie, że rozwój tej dziedziny jest raczej 
bardzo mizerny? Czy przyczyną jest tutaj brak technologii, słabe zainteresowanie lokalnym rynkiem, czy 
inne przyczyny? 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:11: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań. Pytanie oczekujące od 
[malina] oraz  [Obram] 
 
[Ekspert - Ewa Postolska] 11:11: Umowa inwestycyjna może tez określać system "motywacyjny" dla 
pomysłodawców, tj. w jakich okolicznościach mogą oni uzyskiwać udziały czyli zwiększać swoją część 
udziałów (np. poprzez umorzenie części udziałów inwestora). Zwykle załącznikiem do umowy jest 
właśnie taki scenariusz umorzeniowy oraz umowa spółki.> 
 
[Ekspert - Ewa Postolska] 11:14: Odp. dla "Obram": Co do zaawansowania fotowoltaiki w Polsce - z mojej 
współpracy z uczelniami wynika, ze na niektórych uczelniach pracują nad technologiami, więc 
zainteresowani powinni się najlepiej zwracać do ośrodków typu Centrum Transferu technologii na 
uczelniach po informację i ew. pomoc w komercjalizacji wyników badań prowadzonych na uczelniach. 
zawsze tez można prowadzić wspólny projekt przedsiębiorcy z naukowcami, co zwykle trwa, ale może 
być szansa na większa innowację> 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:16: Obecnie nie mamy pytań oczekujących. Zapraszam do zadawania 
pytań. 
 
[Obram] 11:18: Z tego co ja osobiście obserwuje to wciąż nie jest to jeszcze na zadowalającym poziomie, 
tj. współpraca przedsiębiorcy z naukowcem:) 
 
[d-p] 11:19: Gdzie Pani zdaniem, szukać odpowiedniego inwestora – partnera z kapitałem ? 
 
[Ekspert - Ewa Postolska] 11:22: Odp. dla "Obram": Zgadzam się, ze współpraca przedsiębiorcy z 
naukowcami nie jest łatwa, ale właśnie dlatego polecam korzystanie z ośrodków typu CTT zwykle 
działających na uczelniach, które taka współprace powinny pomóc "ułożyć", ale tez zadbać o podział 
praw, odpowiednie umowy itp. Pewne rozbieżności interesów zawsze pozostaną, np. przedsiębiorca 
chce już, a naukowiec potrzebuje czasu na badania, ale warto taką współprace podejmować, ponieważ 
uczelnie mają środki na badania i chcą je sprzedać> 
 
[Niesko] 11:22: Witam, chciałbym zapytać, ponieważ planuje otworzyć zakład produkcyjny, w którym 
wykorzystałbym któreś z poniższych rozwiązań ekologicznych tzn. panele solarne, kotłownie na biomasę 
czy pompy ciepła. Proszę o informacje czy tego rodzaju inwestycja może liczyć na wsparcie, nie tylko 
finansowe ale również w postaci zwolnień z podatków, itp.? 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:23: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań. Pytania oczekujące od [d-
p] oraz  [Niesko] 
 
[Główny]: Karolinka z Gogolinka wszedł o godz. 11:25 
 
[Ekspert - Ewa Postolska] 11:25: Odp. dla "d-p": Inwestorów, a wiec partnerów z kapitałem (i zwykle z 
doświadczeniem) można szukać wśród aniołów biznesu (inwestycje rzędu kilkadziesiąt - kilkaset tys. zł), 
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wśród funduszy zalążkowych - lista instytucji na http://poig.parp.gov.pl/index/index/1316  lub poi 
prostu wśród funduszy venture capital. Jest sporo możliwości, ale warto sprawdzić, w jakie sektory 
inwestor inwestuje (czy to nasz sektor), jakim kapitałem dysponuje (czy wystarczającym dla naszych 
potrzeb), w co zainwestował.> 
 
[d-p] 11:27: Dziękuję za wskazówki. 
 
[Korba] 11:28: A czym kierować się przy wyborze partnera – inwestora? 
 
[Główny]: szybki_lopez wszedł o godz. 11:30 
 
[szybki_lopez] 11:31: Witam, mam pytanie: Jakie są zasady współpracy z inwestorem typu Venture 
Capital? 
 
[Ekspert - Ewa Postolska] 11:32: Odp. dla "Niesko": Tego typu firma może szukać dofinansowania po 
prostu na swój biznes, np. w formie dotacji itp. ale warto sprawdzić, czy uzyskuje sie również przy ocenie 
wniosku o dofinansowanie punkty za wdrożenie rozwiązań ekologicznych itp.>.  Również można 
oczekiwać dotacji  na zainstalowanie takich rozwiązań (np. ulga przy zakupie). Co do ulg podatkowych -
raczej w Polsce nie są stosowane, chyba że dla firm lokujących się w Specjalnych Strefach 
Ekonomicznych -większe firmy i pracowników> 
 
[Główny]: Speedy Gonzales  wszedł o godz. 11:32 
 
[figa] 11:33: Czy możliwe jest otrzymanie preferencyjnego kredytu lub pożyczki na inwestycje w 
odnawialne źródła energii. 
 
[Niesko] 11:35: Dziękuje za poradę 
 
[Ekspert - Ewa Postolska] 11:35: Odp. dla "korba": Przy wyborze inwestora najlepiej sie kierować jego 
doświadczeniem, informacją w co inwestuje (jaki sektor), czy ma kapitał nas interesujący, ale też - czy 
oceniamy inwestora pozytywnie jako partnera na następnych kilka lat dla pomysłodawców. No i czy jest 
w stanie sprawnie ocenić pomysł na biznes i doprowadzić do inwestycji. ważne jest też, czy pomoże nam 
w przygotowaniu biznes planu i w innych analizach, ale tez czy później pomoże nam w prowadzeniu 
biznesu - radą, kontaktami > 
 
[Główny]: d-p wyszedł o godz. 11:36 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:38: Obecnie oczekujemy na odpowiedź dla [figa] 
 
[Ekspert - Ewa Postolska] 11:39: Odp. dla "szybki_lopez": Inwestor typu Venure Capital w zamian za 
inwestycję (za kapitał zainwestowany) obejmie udziały w spółce, a po jakimś czasie te udziały będzie 
chciał odsprzedać z zyskiem. Zwykle tez pomoże zespołowi zarządzającemu w rozwoju biznesu, ale nie 
musi to być regułą. venture capital nie udziela dotacji, a oczkuje wysokiej stopy zwrotu ze swojego 
kapitału, więc ta forma uzyskania środków nie jest tania, ale efektywna, gdy nie ma innych możliwości i 
biznes jest ryzykowny> 
 
[Ekspert - Ewa Postolska] 11:42: Odp. dla "figa": Jest możliwe uzyskanie takiego kredytu, w zależności od 
wielkości potrzebnego kapitału oraz na co faktycznie potrzebne są środki. Przy wdrożeniu innowacji 
atrakcyjną formą kredytu jest tzw. Kredyt technologiczny (Program POIG 4.3)  - program zarządzany 
przez bank Gospodarstwa Krajowego i nowy konkurs może jeszcze byc w II poł. 2012r.> 
 
[Główny]: Hula wyszedł o godz. 11:43 
 
[szybki_lopez] 11:43: czyli inwestor venture inwestuje tylko w spółki z grupy tzw. wysokiego ryzyka??? 
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[Obram] 11:46: A czy orientuje się Pani czy uczelnia może stać się udziałowcem w spółce z inwestorem 
kapitałowym, gdy będą wdrażane wyniki badań przez naukowców takiej uczelni? 
 
[Ekspert - Ewa Postolska] 11:47: Odp. dla "szybli_lopez": Inwestor kapitałowy, taki jak anioł biznesu czy 
fundusz zalążkowy czy fundusz venture capital  - "lubi" biznesy wysokie o ryzyka, ponieważ mogą one 
przynieść wysoką stopę zwrotu, jeśli inwestycja się powiedzie, czyli wartość  firmy w która zainwestował 
inwestor wzrośnie i/lub firma będzie przynosić zyski. Ale pamiętajmy, ze taki inwestor jest też w stanie 
ocenić swoje ryzyko inwestycyjne i zrozumie ryzyko zw. z wdrożeniem innowacji oraz prowadzeniem 
biznesu przez start-up.> 
 
[Główny]: Słoneczko wyszedł o godz. 11:48 
 
[szybki_lopez] 11:48: dziękuję za odpowiedź 
 
[Główny]: Bystrzak wyszedł o godz. 11:48 
 
[Główny]: szybki_lopez wyszedł o godz. 11:49 
 
[Ekspert - Ewa Postolska] 11:49: Odp. dla "Obram": Uczelnia może sie stać udziałowcem w spółce 
założonej do komercjalizacji wyników badań, w którą np. zainwestował fundusz zalążkowy / venture 
capital, ale powinna objąć udziały poprzez jakąś swoją "agendę" jak fundacja uczelni lub spółka celowa 
uczelni, do czego zobowiązuje uczelnię ostatnia zmiana w ustawie o szkoln.wyższym.> 
 
[Obram] 11:51: Dziękuje za informacje, doczytam zmianę ustawy o szkolnictwie wyższym:) 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:51: Powoli nasz czat dobiega końca. Proszę o zadawanie pytań 
 
[pistacja] 11:53: Czy w Polsce w ogóle jest dostępny kapitał dla chcących wdrażać pomysły? Jeśli tak, to 
gdzie takiego kapitału szukać? 
 
[Ekspert - Ewa Postolska] 11:53: Odp. dla "Obram": Tak, zmiany w ustawie zalecają uczniom, aby nie 
obejmowały udziałów bezpośrednio jako uczelnie, ale poprzez swoje wyspecjalizowane instytucje, które 
później tez są w stanie efektywnie zarządzać prawami i podejmować decyzje biznesowe, ale też 
zdejmować z uczelni ryzyko biznesowe związane z byciem udziałowcem w spółce.> 
 
[Ekspert - Ewa Postolska] 11:56: Odp. dla "pistacja": W mojej ocenie - kapitału dla pomysłodawców 
chcących wdrażać innowacje i  pomysły na biznes jest aktualnie więcej, niż tych naprawdę dobrych 
pomysłów. Ale i rynek pomysłów sie buduje i stajemy się coraz bardziej śmiali w podejmowaniu wyzwań 
zakładając firmy i zaczynając współpracę przy wykorzystaniu właśnie kapitału inwestycyjnego. Rynek 
kapitału pomaga w pewnym sensie budować rząd polski ze środków UE - np. oferując kapitał przez 
fundusze zalążkowe w ramach POIG 3.1 > 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 12:00: Czas naszego spotkania dobiegł końca. 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 12:00: Szanowni Państwo w imieniu swoim i Pani Ekspert dziękuję za 
udział w dzisiejszej rozmowie.  
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 12:00: Jeżeli interesują Państwa inne kwestie związane z prowadzeniem 
biznesu w Unii Europejskiej zapraszamy do kontaktu z nami – ośrodkiem Enterprise Europe Network 
poprzez adres: eic@darr.pl 
 

mailto:eic@darr.pl
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Zapis dzisiejszej rozmowy zostanie zamieszczony na stronie www.darr.pl w zakładce: Projekty / 
Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z ekspertem – czaty 
(http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe 
 
[Ekspert - Ewa Postolska] 12:00: Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć temat dostępności kapitału na 
innowacyjne wdrożenia i przedsiębiorstwa i zachęcić do współpracy z inwestorami kapitałowymi. 
Rozpoczęcie współpracy wymaga trochę wysiłku, ale przygotowanie wniosku o dotację również, 
natomiast inwestor` raczej będzie bardziej wyrozumiałym partnerem, który pomoże również w biznesie. 
Dziękuje uczestnikom i pozdrawiam. 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 12:00: Szczególnie zapraszam na ten stronę osoby, które przyłączyły się 
do nas w trakcie trwania rozmowy i nie miały możliwości zapoznać się z wszystkimi 
pytaniami/odpowiedziami. Pragnę Państwa poinformować, że w ramach projektu Enterprise Europe 
Network West Poland w okresie styczeń 2011-grudzień 2012 roku organizujemy 24 czaty. Dzisiejszy był 
SIEDEMNASTYM z serii 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 12:01: Informacje o kolejnych czatach, jak również o tych, które były 
organizowane w latach 2008-2010 można znaleźć na stronie www.darr.pl w zakładce: Projekty / 
Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z ekspertem – czaty 
(http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe). 
 
Informacje na temat czatów będą zamieszczane na bieżąco na www.darr.pl oraz w miarę możliwości na 
Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl). 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 12:01: Czaty są organizowane przez Europejską Sieć Wsparcia dla biznesu 
- Enterprise Europe Network West Poland. Sieć Enterprise Europe Network jest współfinansowana przez 
Unię Europejską w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-
2013 (http://www.cip.gov.pl) oraz budżetu państwa. Więcej informacji na temat Sieci: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 12:01: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network – 
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 
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