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Wykaz skrótów 

Skrót Znaczenie 

ASI Alternatywna spółka inwestycyjna 

BA Business angel (anioł biznesu) 

CVC Corporate venture capital (korporacyjny kapitał ryzyka) 

EFI Europejski Fundusz Inwestycyjny  

EFTA Europejska Strefa Wolnego Handlu  

EOG  Europejski Obszar Gospodarczy  

EUR Waluta europejska  

EVCA European Venture Capital & Private Equity Association 

FG Fundusz Gwarancyjny 

FIZAN Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych  

FIZ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty  

FoF Fundusz funduszy  

GBER 
General Block Exemption Regulation (Rozporządzenie w sprawie wyłączeń 
blokowych) 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

KFK S.A. Krajowy Fundusz Kapitałowy Spółka Akcyjna 

KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KOFFI Konkurencyjny Ogólnopolski Fundusz Funduszy Innowacyjnych 

MŚP Małe i średnie przedsiębiorstwa 

NCBR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

PFR Polski Fundusz Rozwoju 

PLN Polski Złoty (waluta) 

PoC Proof of Concept 

POIG  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  

POIR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  

PoP Proof of Principle  

SKA Spółka Komandytowo - Akcyjna 

SPO-WKP Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 

UE Unia Europejska 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

VC Venture Capital  

ZASI Zarządzający Alternatywną Spółką Inwestycyjną 



  
6 

 

 

 „Ewaluacja systemu realizacji instrumentów finansowych w ramach POIR” 

   

Streszczenie – wnioski i rekomendacje  

Instrumenty finansowe w ramach POIR 

Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki „Ewaluacji systemu realizacji instrumentów 

finansowych w ramach POIR”. Badanie zostało wykonane na zlecenie Ministerstwa 

Inwestycji i Rozwoju pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym 

Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Przedmiotem badania był system realizacji 

instrumentów finansowych (kapitałowych i gwarancyjnych) funkcjonujący w ramach działań 

i poddziałań POIR. W Programie tym zastosowanie instrumentów finansowych przewidziano 

w trzech osiach priorytetowych (I-III): 

• I oś priorytetowa 

− W I osi priorytetowej interwencję publiczną w formie instrumentów 

kapitałowych zaprojektowano w ramach poddziałania 1.3.2 („Publiczno-

prywatne wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem 

funduszy kapitałowych – BRIdge VC”); Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego 

poddziałania jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.  

• II oś priorytetowa 

− W II osi priorytetowej znalazło się działanie 2.2 pn. „Otwarte innowacje – 

wspieranie transferu technologii”. Działanie to podzielono na dwa komponenty. 

Drugi z nich zakłada transfer wsparcia w formie instrumentu kapitałowego. 

W komponencie tym środki działania (ok. 79% całkowitej alokacji skierowanej na 

działanie 2.2) przeznaczone są na dokapitalizowanie funduszy venture capital, 

inwestujących w mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, których rozwój oparty 

zostanie o zastosowanie technologii pozyskanych w formule tzw. otwartych 

innowacji. Podmiotem wdrażającym instrument „Otwartych innowacji” jest PFR 

Ventures, który działa poprzez fundusz funduszy PFR Otwarte Innowacje FIZ.  

• III oś priorytetowa 

− W III osi priorytetowej zgrupowano wiązkę instrumentów, w ramach których 

przewidziano transfer wsparcia przy wykorzystaniu inwestycji kapitałowych. 

Instrumenty te zawarto w działaniu 3.1. pn. „Finansowanie innowacyjnej 

działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka”, 

obejmującym trzy poddziałania, wdrażane przez PFR Ventures:  3.1.1 POIR 

„Inwestycje w innowacyjne start-upy – Starter”, 3.1.2 POIR „Inwestycje grupowe 

aniołów biznesu – BizNest”, 3.1.4 POIR „KOFFI – Konkurencyjny Ogólnopolski 

Fundusz Funduszy Innowacyjnych”. Na instrumenty finansowe III osi 

priorytetowej alokowano prawie 2/3 (ok. 64%) całkowitej alokacji POIR 

przeznaczonej na instrumenty finansowe.  

− W III osi priorytetowej zaprojektowano także wsparcie w formie instrumentu 

gwarancyjnego. Jest to poddziałanie 3.2.3 pn. „Fundusz gwarancyjny wsparcia 

innowacyjnych przedsiębiorstw”. Poddziałanie to realizowane jest przez Bank 



  
7 

 

 

 „Ewaluacja systemu realizacji instrumentów finansowych w ramach POIR” 

   

Gospodarstwa Krajowego. Formą finansowania udostępnianą w ramach 

Funduszu Gwarancyjnego jest instrument finansowy – gwarancja kredytu –

 uzupełniona o instrument dotacyjny, dający możliwość zrefundowania części 

odsetek od zagwarantowanego kredytu.  

Wyniki ewaluacji – instrumenty kapitałowe 

Komplementarność vs. konkurencyjność instrumentów kapitałowych 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że istnieje ryzyko, iż warunki rynkowe (podaż kapitałów 

prywatnych) spowodują, że fundusze VC zasilone z instrumentów Starter i BizNest zostaną 

skierowane do tej samej grupy docelowej. W efekcie będą konkurować o te same projekty 

inwestycyjne. Problemy z podażą kapitałów prywatnych mogą również zahamować 

zróżnicowanie rozmiarów funduszy VC w instrumencie Otwarte Innowacje, KOFFI i BRIdge 

VC/CVC osłabiając ich wzajemną komplementarność (fundusze zaczną się orientować na 

podobną grupę docelową projektów inwestycyjnych). Instrument Otwarte Innowacje, KOFFI 

i BRIdge VC/CVC są komplementarne wobec instrumentu Starter i BizNest dzięki rozłączności 

kwotowych limitów inwestycyjnych i niższych wartości hipotetycznych, deklarowanych 

kapitalizacji.  

Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach środków UE (Plan Junckera, COSME, HORYZONT 

2020) dysponuje kilkoma instrumentami (InnovFin Venture Capital, InnovFin Business Angels, 

Expansion & Growth Window, Equity Facility for Growth), które mogą być wykorzystywane 

do zasilania zwrotnego funduszy VC.  Z informacji publikowanych przez EFI wynika, że do 

końca 2018 roku z instrumentów kapitałowych będących w dyspozycji EFI dokapitalizowano 

cztery fundusze i jeden fundusz oferujący finansowanie typu venture debt i mezzanine, które 

dedykowane są inwestycjom na rynku polskim. Instrumenty wdrażane przez EFI 

charakteryzują się znacznie mniejszym poziomem wymagań (ograniczeń) w zakresie polityki 

inwestycyjnej, dając zarządzającym dużą swobodę operacyjną. Liczba funduszy VC 

uruchomionych (bądź w trakcie uruchamiania) w oparciu o środki EFI jest bardzo mała 

(obecnie 4+1), co nie powinno w sposób istotny zaostrzać konkurencji na rynkach zasilanych 

przez PFR Ventures. Należy jednak zaznaczyć, że istotnym zagrożeniem, choć jak na razie 

o małej sile oddziaływania na instrumenty krajowe, jest ryzyko drenażu przez instrumenty 

EFI dobrych, skutecznych i renomowanych zespołów zarządzających, dla których warunki 

oferowane przez EFI mogą być zdecydowanie bardziej atrakcyjne od warunków i wymagań 

instrumentów krajowych.  

Wdrażanie instrumentów kapitałowych 

Począwszy od maja 2017 r. PFR Ventures rozpoczął ogłaszanie naborów na wyłonienie 

pośredników finansowych w ramach poszczególnych – łącznie pięciu – instrumentów 

kapitałowych. Do końca 2018 r. przeprowadzono (zakończono lub są w toku) 14 naborów, 

w tym trzy z nich mają charakter ciągły (Otwarte Innowacje, KOFFI, BRIdge VC/CVC). 

W ramach wszystkich naborów złożono łącznie 213 ofert.  
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Z przeprowadzonej analizy sposobu oceny ofert, wykorzystanych kryteriów, czy punktacji 

przypisanej do tych kryteriów wynika, że podejście zastosowane przez PFR Ventures jest 

zgodne z rozwiązaniami stosowanymi w programach (instrumentach) wdrażanych zagranicą. 

W dokumentacji poszczególnych instrumentów (Term Sheets) określone zostały podstawowe 

zasady podziału środków uzyskanych z wyjść z inwestycji. Bardzo korzystnie należy ocenić 

zastosowanie jako bazowego (a w przypadku instrumentu Starter jako preferowanego) 

rozwiązania, w którym wnoszony kapitał traktowany jest identycznie (symetrycznie), 

natomiast asymetria dotyczy wyłącznie podziału nadwyżki. Rozwiązanie takie jest korzystne, 

gdyż w elementarny sposób pozwala ograniczyć napływ do funduszy kapitału spekulacyjnego 

lub też kapitału od inwestorów nierozumiejących mechanizmów rynku VC, a przyciągniętych 

wyłącznie perspektywą znacznej ochrony kapitału i dodatkową możliwością partycypacji w 

nadwyżce. Ze względu na ograniczony dostęp do danych (niejawne profile inwestorów) oraz 

np. funkcjonowanie instrumentu BizNest w ujęciu koinwestycyjnym (inwestorzy pojawią się 

dopiero na poziomie inwestycji) trudno jest precyzyjnie i jednoznacznie ocenić, na ile 

zastosowane modele uprzywilejowania kapitału prywatnego stanowiły istotny element 

wpływający na decyzje inwestorów prywatnych o zaangażowaniu swoich środków w 

poszczególne fundusze. Wnioskując po liczbie ofert złożonych w poszczególnych naborach 

(128 ofert w czterech naborach w instrumencie Starter, 34 oferty w pięciu naborach w 

BizNest, 27 ofert w Otwartych Innowacjach) oraz indywidualnych opiniach przedstawicieli 

pośredników finansowych można założyć, że poziom zaproponowanego uprzywilejowania 

mógł mieć znaczenie dla decyzji inwestycyjnych i jest zasadniczo wystarczający. Pomimo 

dużego zainteresowania poszczególnymi naborami i ekstensywnej weryfikacji przez PFR 

Ventures list proponowanych inwestorów należy wskazać, że podaż kapitału prywatnego jest 

jednym z istotniejszych ryzyk operacyjnych procesu wdrażania instrumentów.  

Wdrażanie instrumentów kapitałowych zostało powierzone Bankowi Gospodarstwa 

Krajowego. BGK na podstawie umowy zadania te powierzył TFI BGK, które we wrześniu 2017 

roku zostało w całości zakupione przez PFR S.A. (zmieniono nazwę na PFR TFI). Dla każdego 

z czterech instrumentów (Starter, BizNest, KOFFI, Otwarte Innowacje) utworzony został 

osobny fundusz funduszy w formie funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów 

niepublicznych (FIZAN). Zadania organizowania naborów na pośredników finansowych oraz 

zarządzającego częścią portfela zostały powierzone spółce PFR Ventures Sp. z o.o. będącej 

w 100% własnością PFR S.A. W przypadku programu BRIdge VC/CVC podmiotem 

wdrażającym jest NCBR, który w 2016 r. w postępowaniu przetargowym wyłonił dwa 

fundusze funduszy: PFR NCBR VC (Fundusz Funduszy Bridge VC – konsorcjum VC3.0 sp. z o.o.  

i FinCrea TFI SA) i FoF NCBR CVC (Fundusz Funduszy Bridge CVC – obsługiwany przez PFR 

Ventures i PFR TFI). W wyniku zaistniałych komplikacji formalno-prawnych NCBR 

wypowiedział umowę o finansowanie. Alokacja finansowa została przeniesiona do PFR 

Ventures, który obecnie realizuje program PFR NCBR VC/CVC o wartości blisko 200 mln EUR. 

Zasadność zastosowania formuły funduszu funduszy do wdrażania poszczególnych 

instrumentów kapitałowych sfinansowanych ze środków POIR – w naszej ocenie – nie 

powinna budzić żadnych wątpliwości. Doświadczenia zagranicznych programów 
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wspierających rynek VC i uwzględniających problem luki kapitałowej wyraźnie wskazują na 

zdecydowane odchodzenie od rozwiązań, w których władze publiczne występowały w roli 

bezpośrednich venture kapitalistów (inwestowanie w spółki portfelowe) lub też starały się 

samodzielnie zarządzać dystrybucją do funduszy VC. 

Jakkolwiek zastosowanie formuły funduszu funduszy do wdrożenia pięciu instrumentów 

kapitałowych należy uznać za teoretycznie w pełni zasadne z punktu widzenia kryterium 

skuteczności i efektywności, to utworzona wielopodmiotowa struktura konsorcjalna (BGK 

/ NCBR, PFR TFI, PFR Ventures) jest w naszej ocenie nieporęczna co może – a w ocenie 

niektórych respondentów badania jest faktem – prowadzić do wydłużenia ścieżek 

decyzyjnych, powstania sporów i w końcowym rozrachunku osłabić skuteczność wdrożenia. 

Rozwiązaniem znacznie prostszym i tańszym przewidzianym przez regulacje UE byłby 

fundusz funduszy w formie tzw. „block of finance”.  

Niedoskonałości rynku związane z rynkiem VC zdiagnozowane w badaniach o charakterze ex 

post wskazują głównie na potrzebę finansowania młodych innowacyjnych przedsiębiorstw 

oraz na problem finansowania prac B+R, praktycznie na każdym poziomie rozwoju 

przedsiębiorstw i niezależnie od niezbędnej kwoty kapitału. W chwili obecnej w związku 

z dużą skalą finansowania przedsiębiorstw w fazie zalążkowej (alokacja programu BRIdge 

Alfa, ale także programy Starter i BizNest), problem finansowania przesunął się w kierunku 

przedsiębiorstw poszukujących kapitału na produkcję i rozwój sprzedaży, a znajdujących się 

nadal przed pierwszą komercyjną sprzedażą. Przedsiębiorstwa te w związku 

z technologicznym charakterem przedsięwzięć poszukują kapitału w wysokości pomiędzy 

4 a 10 mln PLN.  Pomimo zagwarantowania znacznych środków na rozwój rynku VC, ich 

struktura w podziale na instrumenty oraz czas ich rozdysponowania nie wspierają efektywnej 

alokacji. Przy założeniu, że proces selekcji pośredników finansowych będzie realizowany 

przez PFR Ventures na dotychczasowych warunkach, przyjmując średnie tempo inwestycyjne 

założone w poszczególnych programach oraz średnie wartości inwestycji po roku 2023, 

niewydatkowanych może zostać około 22% środków przeznaczonych na instrumenty 

finansowe (ponad 500 mln PLN).  

W ostatnim czasie mamy do czynienia z zasadniczą i pozytywną zmianą w zakresie 

przejrzystości podatkowej wehikułów stosowanych do inwestycji VC. Prowadzone działania 

przez środowisko funduszy VC, jego organizacje przedstawicielskie, a także Polski Fundusz 

Rozwoju, doprowadziły ostatecznie do zmiany obowiązujących dotąd, niekorzystnych 

rozwiązań, całkowicie niekompatybilnych z rozwiązaniami spotykanymi na rozwiniętych 

rynkach inwestycji kapitałowych.  

Kluczowe rekomendacje dotyczące instrumentów kapitałowych 

1) Uproszczenie całej struktury wdrożeniowej poprzez jej np. spłaszczenie czy zamiana 

struktury FIZ na „block of finance” na obecnym etapie wdrażania jest praktycznie już 

niemożliwe. Zasadne jest natomiast rozważenie, czy utworzenie osobnego TFI (PFR TFI VC 

POIR) nie przyczyniłoby się do zwiększenia sprawności decyzyjnej przy zastosowaniu np. 

mechanizmu unii personalnej pomiędzy TFI, a PFR Ventures.  
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2) W przyszłości PFR Ventures powinien alokować na potrzeby naborów większe siły (z czym 

wiąże się potrzeba zwiększenia obsady kadrowej, która będzie także niezbędna do bieżącego 

monitorowania funduszy w tym udziału obserwatorów w pracach komitetów 

inwestycyjnych). 

3) Należy przeanalizować od strony prawnej możliwość dokonania zmiany w ustawie o ochronie 

konkurencji i konsumentów, polegającej na wyłączeniu spod obowiązku uzyskiwania zgody 

na koncentrację podmiotów (przedsiębiorców) przystępujących do funduszu VC.  

4) Proponujemy wprowadzenie znacznego uproszczenia zasad oceny w sytuacji, gdy aplikacja 

do danego instrumentu składana jest przez podmiot zarządzający, który już pozyskał kapitał 

od takiego inwestora jak EFI.  

5) Należy wstrzymać lub znacznie ograniczyć kolejne nabory w instrumencie Starter i Biznest, 

a większe środki przeznaczyć na instrument Otwarte Innowacje i KOFFI.  

6) Aby uniknąć kolizji pomiędzy instrumentem Starter i Biznest należy podnieść limit 

inwestycyjny w Starterze z 1 mln zł do 4 mln PLN i obniżyć w BizNest do 1 mln PLN, lub też 

pozostawić limit w instrumencie Biznest bez zmian zakładając, że ograniczone zasoby 

aniołów biznesu w praktyce „sprowadzą” ten limit poniżej poziomu inwestycji w Starterze. 

7) Należy przygotować analizę prawno-ekonomiczną, czy i na ile wdrożenie w warunkach 

polskich ulg podatkowych analogicznych np. do schematów brytyjskich (Enterprise 

Investment Scheme), czy też rozwiązań stosowanych w innych krajach uprzywilejowujących 

indywidualne inwestycje w młode innowacyjne spółki, przyczyniłoby się do zwiększenia 

podaży kapitału prywatnego (długoterminowego) do funduszy VC. 

8) Należy jak najszybciej przystąpić do szczegółowego projektowania interwencji 

i instrumentów kapitałowych dla nowej perspektywy finansowej.  

Wyniki ewaluacji – instrument gwarancyjny  

Komplementarność vs. konkurencyjność instrumentu gwarancyjnego  

Instrumenty gwarancyjne, w tym oferta Funduszu Gwarancyjnego POIR („Gwarancja 

Biznesmax)”, są powszechnie stosowanym instrumentem, ułatwiającym dostęp do kredytów 

lub innego rodzaju finansowania dłużnego, dzięki umożliwieniu spełnienia wymagań, 

dotyczących posiadania przez poszukującego finansowania zabezpieczeń koniecznych do 

zaciągnięcia kredytu.  

Oferta gwarancji ze środków POIR nie jest komplementarna wobec wsparcia dotacyjnego 

w najprostszy możliwy sposób, czyli poprzez bezpośrednie powiązanie z kredytem służącym 

realizacji projektu, ze względu na ograniczenia w łączeniu instrumentów finansowych 

i instrumentów bezzwrotnych w ramach środków Polityki Spójności. Instrument gwarancyjny 

jest natomiast częściowo komplementarny wobec innych programów publicznych 

ukierunkowanych na wspieranie innowacyjności i wdrażania wyników prac badawczo-

rozwojowych. Gwarancja w ramach FG POIR może też służyć zabezpieczeniu kredytów, 

przeznaczonych na finansowanie kosztów niekwalifikowalnych w ramach projektów 
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realizowanych ze środków europejskich i faktycznie taka sytuacja w wielu przypadkach ma 

miejsce. 

Wdrażanie instrumentów gwarancyjnych 

Fundusz Gwarancyjny POIR jest wdrażany w formie projektu realizowanego przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego. Tego typu formułę należy uznać za prawidłową, BGK pełni 

bowiem kluczową rolę na krajowym rynku gwarancji i poręczeń, realizując znaczną liczbę 

tego typu programów. Ostatecznie zatem oferta BGK ma bardzo kompleksowy charakter, 

dodatkowo zaś tego typu rozwiązanie jest korzystne z punktu widzenia sektora bankowego, 

gdyż procedury w ramach poszczególnych programów mają do siebie bardzo zbliżony 

charakter. Poza tym, ogólnokrajowy charakter „Gwarancji Biznesmax” przesądza 

o zasadności jego dystrybucji w oparciu o bezpośrednią współpracę z sektorem bankowym. 

Jednak, dotychczasowe wyniki wdrażania tego instrumentu są niezbyt obiecujące. Do końca 

2018 roku udzielono 37 gwarancji na kwotę 68,3 miliona PLN. Średnia wartość udzielonej 

gwarancji wynosi 1,8 miliona PLN, zaś kredytu objętego gwarancją 2,9 miliona PLN. Proces 

udzielania gwarancji na szczęście wyraźnie przyśpiesza, aczkolwiek biorąc pod uwagę 

zdolność gwarancyjną całego instrumentu, wynoszącą ok. 2,2 mld zł, w sytuacji braku 

znacznej intensyfikacji udzielanych gwarancji, problemy z zaangażowaniem alokacji mogą 

okazać się bardzo realne. 

Ocena możliwości realizacji celów interwencji w zakresie instrumentów gwarancyjnych 

System wdrażania instrumentów gwarancyjnych w ramach Funduszu Gwarancyjnego POIR, 

realizowany w formule bez funduszu funduszy jako projekt pozakonkursowy Banku 

Gospodarstwa Krajowego, należy ocenić jako trafny i uzasadniony. Obecnie BGK dysponuje 

bardzo kompleksową ofertą gwarancyjną. Dzięki temu banki mogą wybierać, z którego 

z programów gwarancyjnych chcą skorzystać, w sytuacji, w której przedsiębiorca ubiegający 

się o kredyt nie dysponuje odpowiednimi zabezpieczeniami. Naturalnie fakt, że BGK ma 

dominującą rolę na rynku poręczeniowo-gwarancyjnym (rola lokalnych i regionalnych 

funduszy poręczeniowych stale słabnie, mimo, że lokalnie lub w wybranych regionach mogą 

odgrywać znaczącą rolę, przede wszystkim jako partner dla banków spółdzielczych) ma także 

pewne wady, w zasadzie bowiem banki (szczególnie w segmencie kredytów o większej 

wartości) prawie nie mają alternatywy wobec oferty BGK.   

Bardzo trudno jest jednoznacznie powiedzieć, na ile obecna podaż oferty gwarancji 

i poręczeń na rynku jest wystarczająca, czy też może występuje nawet „nadpodaż”. 

Wykorzystanie kapitału lokalnych i regionalnych funduszy poręczeniowych stale rośnie 

i obecnie (dane za rok 2017) wynosi około 158% (wartość aktywnych poręczeń w relacji do 

kapitału przeznaczonego na ich zabezpieczenie), a uruchamianie przez BGK kolejnych 

programów gwarancyjnych również raczej świadczy o utrzymującym się popycie na 

gwarancje i poręczenia. Analogicznie, badania ilościowe realizowane w wybranych 

regionach, również wskazują, że brak zabezpieczeń, jako bariera w dostępie do finansowania 

dłużnego, nadal odgrywa stosunkowo istotną rolę (choć wyraźnie mniejszą niż jakiś czas 

temu). Udział firm rezygnujących z ubiegania się o finansowanie dłużne, z powodu braku 
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wystarczających zabezpieczeń, wynosił w analizowanych badaniach od 16 do 22% i była to 

jedna z najważniejszych przyczyn (lub wręcz najważniejsza) nie podejmowania starań 

o ubieganie się o finansowanie dłużne.  

Gwarancja POIR jest ewidentnie najbardziej atrakcyjnym instrumentem gwarancyjnym na 

rynku (ze względu na wysoką maksymalną wartość, długą maksymalną zapadalność 

gwarantowanych kredytów brak prowizji oraz możliwość pozyskania dotacji na spłatę części 

odsetek od zaciągniętego kredytu – zabezpieczonego gwarancją). Warto jednak pamiętać, że 

mogą z niej korzystać tylko podmioty spełniające jedno z 16 kryteriów dostępowych, które 

charakteryzują beneficjanta jako firmę szybko rozwijającą się lub innowacyjną. 

Kluczowe rekomendacje dotyczące instrumentów gwarancyjnych 

1) Należy na bieżąco monitorować wdrażanie poddziałania 3.2.3 POIR oraz dynamikę 

udzielania gwarancji, w celu wczesnego zidentyfikowania ewentualnego poważnego 

zagrożenia zaangażowania środków finansowych, w szczególności zasadna jest bliska 

współpraca BGK z bankami kredytującymi pod kątem realizacji działań zmierzających 

do uproszczenia stosowanych procedur i zakresu wymaganych dokumentów.  

2) W kolejnym okresie programowania funduszy unijnych (2021-2027) należy lobbować 

na rzecz umożliwienia łączenia (być może w ograniczonym zakresie) poręczeń i 

gwarancji udzielanych ze środków europejskich ze wsparciem udzielanym ze środków 

bezzwrotnych. 

3) Należy rozważyć wzmocnienie działań promocyjnych i informacyjnych, skierowanych 

do przedsiębiorców, także w powiązaniu z ofertą gwarancyjną pozostałych 

programów oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a także ofertą 

lokalnych i regionalnych funduszy poręczeń kredytowych. 
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Executive summary  

Financial instruments within the scope of SG OP 

This report presents the results of “Evaluation of the system of implementation of financial 

instruments within the framework of SG OP”. The study was performed at the request of the 

Ministry of Investment and Economic Development acting as the Managing Authority for the 

Smart Growth Operational Programme 2014-2020 (SG OP). The study focused on the system 

of implementation of financial instruments (capital and guarantee type) functioning within 

the framework of measures and sub-measures of SG OP. The Programme envisaged the 

implementation of financial instruments under three priority axes (I-III): 

• Priority axis I: 

− Under priority axis I public intervention in the form of capital instruments is 

envisaged within the scope of sub-measure 1.3.2. (“Public & private support for 

R&D activity with capital fund participation – BRIdge VC”); the National Centre 

for Research and Development [NCBR] acts as the Intermediate Body for this 

sub-measure. 

• Priority axis II: 

− Priority axis II comprises measure 2.2 “Open innovations – support for 

technology transfer”. This measure is divided into two components. The second 

component assumes that support will be transferred in the form of a capital 

instrument. Within this component resources (c.a. 79% of total allocation 

dedicated to measure 2.2) are intended for capitalising venture capital funds, 

that invest in micro, small and medium enterprises the development of which 

will be based on the implementation of technologies under the so-called open 

innovation formula. The Implementing Authority for the “Open Innovations” 

instrument is PFR Ventures which operates through a fund of funds PFR Open 

Innovation Fund [PFR Otwarte Innowacje FIZ]. 

• Priority axis III: 

− Priority axis III groups a bundle of instruments under which support is to be 

transferred with the use of capital investments. Those instruments are included 

in measure 3.1 “Financing innovative activity of SMEs with the use of higher risk 

capital”, comprising three sub-measures implemented by PFR Ventures: 3.1.1 

“Investments in innovative start-ups – Starter”, 3.1.2 “Business angels’ group 

investments in SME – BizNest”, 3.1.4 “KOFFI – Competitive Nationwide Fund of 

Innovative Funds”. Almost 2/3 (approx. 64%) of the total allocation under SG OP 

intended for financial instruments is committed to the financial instruments of 

priority axis III. 

− Priority axis III envisages also support in the form of a guarantee instrument. This 

is to be achieved through sub-measure 3.2.3 “Guarantee fund to support 

innovative enterprises”. The sub-measure is implemented by Bank 
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Gospodarstwa Krajowego [BGK]. The form of financing provided under the 

Guarantee Fund is a financial instrument – credit guarantee – supplemented with 

a subsidy to refund part of the interests on the guaranteed credit. 

Results of the evaluation – capital instruments 

Complementarity vs. competitiveness of capital instruments 

The analysis proves there is a risk that because of market conditions (supply of private 

capitals) VC funds provided under Starter and BizNest instruments will address the same 

target groups. As a consequence, they will compete for the same investment projects. The 

problems with the supply of private capital may also restrain the diversity in the size of VC 

funds in the Open Innovations, KOFFI and BRIdge VC/CVC instruments, weakening their 

mutual complementarity (the funds will begin to aim at a similar target group of investment 

projects). The Open Innovations, KOFFI and BRIdge VC/CVC instruments are complementary 

towards Starter and BizNest owing to the separability of investment limits and lower 

hypothetical values of the declared capitalisations. 

The European Investment Fund under the EU funds (the Juncker Plan, COSME, HORIZON 

2020) operates several instruments (InnovFin Venture Capital, InnovFin Business Angels, 

Expansion & Growth Window, Equity Facility for Growth) that may be used to support VC 

funds. According to the information published by EIF by the end of 2018 capital instruments 

held by the European Investment Fund were used to capitalise four funds and one fund 

offering venture debt and mezzanine financing dedicated to investments on the Polish 

market. Instruments implemented by EIF characterise with a much lower level of 

requirements (limitations) as regards the investment policy, thus giving considerable 

operating freedom to the managers. The number of VC funds launched (or about to be 

launched) based on EIF resources is small (presently 4+1), which should not significantly 

increase competition on the markets supplied by PFR Ventures. Nevertheless, it should be 

noted that the risk that EIF instruments will drain good, efficient and renowned managing 

teams for which conditions offered by EIF can be definitely more attractive than the 

conditions and requirements of domestic instruments, is significant, even if presently its 

impact on domestic instruments is minor. 

Implementing capital instruments 

Starting from May 2017 PFR Ventures began to announce recruitment for financial 

intermediaries within the framework of respective – a total of five – capital instruments. By 

the end of 2018 14 recruitment processes were initiated (completed or pending), including 

three of a continual character (Open Innovations, KOFFI, BRIdge VC/CVC). In the course of all 

recruitments 213 offers were submitted. 

The analysis regarding the method of evaluating offers, applied criteria or criteria-related 

scores proves that the approach adopted by PFR Ventures is consistent with the solutions 

applied in programmes (instruments) implemented abroad. 
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The Term Sheets of respective instruments define basic rules for the distribution of the funds 

achieved upon divestments. The application of a base (in case of the Starter instrument – 

preferred) solution where the contributed capital is treated identically (symmetrically) and 

the asymmetry relates only to the division of surplus, should be considered very beneficial. 

This solution is favourable because it permits to limit in an elementary manner the flow – 

into the funds – of speculative capital or capital from investors who do not understand VC 

mechanisms and are attracted only by the prospect of a significant protection of capital and 

additionally by the possibility of participating in the surplus. Because of limited access to 

data (non-public profiles of investors) and – for example – the functioning of the BizNest 

instrument in a co-investment model (investors appear only at the investment level), it is 

difficult to specify and assess to what extent the applied models for preference attached to 

private capital have been a material element influencing the decisions of private investors to 

commit their resources to respective funds. Judging by the number of offers submitted in 

respective recruitments (128 offers in four recruitments under Starter, 34 offers in five 

recruitments under BizNest, 27 offers under Open Innovations) and individual opinions of 

the financial intermediaries’ representatives, it can be assumed that the level of the 

proposed preference could have been important in the investment decisions and is basically 

sufficient. Despite huge interest in respective recruitments and extensive verification of the 

lists of proposed investors by PFR Ventures, the supply of private capital is one of the 

material operating risks to the process of implementing the instruments. 

The implementation of capital instruments was entrusted to Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Pursuant to an agreement BGK delegated those tasks to TFI BGK which in September 2017 

was acquired in whole by PFR S.A. (the business name changed to PFR TFI). For each of the 

four instruments (Starter, BizNest, KOFFI, Open Innovations) a separate fund of funds was 

established in the form of a closed non-public assets investment fund (FIZAN). The tasks 

relating to the organisation of recruitment for financial intermediaries and for the manager 

of part of the portfolio were delegated to PFR Ventures Sp. z o.o., a company 100% owned 

by PFR S.A. In case of BRIdge VC/CVC programme the implementing body is the National 

Centre for Research and Development, which in 2016 in a competition procedure selected 

two funds of funds: PFR NCBR VC (Fund of Funds Bridge VC – consortium VC3.0 sp. z o.o.  

and FinCrea TFI S.A.) and FoF NCBR CVC (Fund of Funds Bridge CVC – operated by PFR 

Ventures and PFR TFI). In result of formal – legal complications the National Centre for 

Research and Development terminated the first financing agreement. The financial 

allocation was transferred to PFR Ventures which is presently implementing PFR NCBR 

VC/CVC programme in the value of almost EUR 200 million. 

The reasonableness underlying the fund of funds formula adopted to implement respective 

capital instruments financed under SG OP – in our opinion – should not raise any doubts. 

Foreign experience of programmes supporting the VC market and recognising the capital gap 

issue clearly proves that solutions, in which public authorities assumed the role of direct 

venture capitalists (investing in portfolio companies) or sought to manage independently the 

distribution for VC funds, are discontinued. 
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While applying the fund of funds formula in order to implement five capital instruments 

ought to be considered in theory fully justified in terms of efficiency and effectiveness, the 

multi-entity consortium structure (BGK/NCBR, PFR, TFI, PFR Ventures) is in our opinion 

cumbersome, and as such may – and according to some respondents does – result in 

lengthening the decision-making paths, disputes and ultimately weakens the efficiency of 

the implementation. A fund of funds in the form of a “block of finance” is a much simpler 

and more cost-effective solution envisaged by EU regulations. 

The imperfections of the market relating to VC market identified in the ex post studies point 

mainly to the need of financing young innovative businesses and to the problem of financing 

R&D activity, practically at every level of the companies’ development and regardless of the 

necessary amount of capital. At present due to the large scale of financing seed companies 

(allocation of BRIdge Alfa and also Starter and BizNest programmes), the problem of 

financing moved towards enterprises seeking capital for production and expansion of sales 

but still awaiting their first commercial sales. Because of the technological character of their 

projects, those businesses seek capital from PLN 4 to 10 million. Despite guaranteeing 

considerable funds for the development of the VC market, their structure divided into 

instruments and the period for their distribution do not support effective allocation. 

Assuming that the process of selecting financial intermediaries will be undertaken by PFR 

Ventures on the current terms and conditions, and assuming the average investment pace 

under respective programmes and average values of investments after year 2023, approx. 

22% of funds intended for financial instruments may remain non-disbursed (that is over PLN 

500 million). 

A fundamental and positive change has been noted recently regarding the tax transparency 

of vehicles used for VC investments. Activities undertaken by VC funds, its representative 

organisations and also the PFR Ventures have eventually brought a change in the 

disadvantageous solutions applied thus far, completely incompatible with the solutions 

practised on the developed markets of capital investments. 

Key recommendations for capital instruments 

1) Simplifying the entire implementation structure by flattening or changing the FIZ 

structure to a “block of finance” at the present stage of implementation is practically 

impossible. However, it is reasonable to consider whether the establishment of 

a separate TFI (PFR TFI VC POIR) could improve the decision-making process by 

applying – for example – a mechanism of a personal union between TFI and PFR 

Ventures. 

2) In the future PFR Ventures should commit greater resources to the recruitment 

processes (this involves the need to increase the staffing, also necessary for 

monitoring the funds on a current basis, including the participation of observers in 

the works of the investment committees). 

3) It should be analysed from a legal perspective  if there is a possibility of introducing 

a change in the Act on the Protection of Competition and Consumers by excluding 
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entities (entrepreneurs) joining a VC fund from the duty to obtain consent for 

concentration.  

4) We suggest that the rules of assessment ought to be simplified considerably in 

a situation where the application for a particular instrument is filed by a managing 

entity which has already obtained capital from an investor such as EFI. 

5) Further recruitment in Starter and BizNest instruments should be suspended or 

limited considerably and greater funds allocated to the Open Innovations and KOFFI 

instruments. 

6) To avoid collision between the Starter and BizNest instrument the investment limit 

under Starter should be increased from PLN 1 million to PLN 4 million and decreased 

to PLN 1 million in BizNest, or the limit under BizNest should remain unchanged, 

assuming that in practice the limited resources of the business angels will “bring” this 

limit below the investment level under Starter. 

7) A legal and economic analysis ought to be prepared whether and to what extent the 

implementation of tax reliefs in Polish conditions similar to those applied under 

British schemes (Enterprise Investment Scheme) or solutions adopted in other 

countries, which give preference to individual investments in young innovative 

companies, could help increase the supply of private (long-term) capital in VC funds. 

8) Detailed projections of interventions and capital instruments for the new financing 

perspective should be started as soon as possible. 

Results of the evaluation – the guarantee instrument 

Complementarity vs. competitiveness of the guarantee instrument 

Guarantee instruments, including the offer of the SG OP Guarantee Fund (“Biznesmax 

Guarantee”) are a commonly applied instrument facilitating access to loans or other types of 

debt financing by allowing the applicant to meet the requirements regarding collaterals 

necessary for back-up borrowing funds. 

The offer of guarantees under SG OP support is not complementary vs. the subsidy support 

in the simplest possible manner, i.e. through direct connection with a credit facility for the 

project’s implementation, because of the restrictions in combining financial instruments and 

non-repayable instruments under the funds of the Cohesion Policy. The guarantee 

instrument, however, is partially complementary towards other public programmes oriented 

on supporting innovations and implementing results of R&D activity. The guarantee under 

the SG OP Guarantee Fund can also be used to secure credits intended for financing non-

qualifiable costs under projects implemented under EU funds and actually such situation 

takes place in many cases. 

Implementing guarantee instruments 

The SG OP Guarantee Fund is implemented in the form of a project operated by Bank 

Gospodarstwa Krajowego. This formula should be considered appropriate, BGK plays a key 
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role on the domestic market of guarantees, operating a considerable number of such 

programmes. Ultimately, the BGK’s offer is of a very complex character, in addition such 

solution is favourable from the point of view of the banking sector because the procedures 

under respective programmes bear a very similar character. Besides, the nationwide 

character of “BiznesMax Guarantee” proves the reasonableness of its distribution in direct 

cooperation with the banking sector. However, the outcomes so far of the instrument’s 

implementation are not very promising. By the end of 2018 only 37 guarantees were granted 

for a sum of PLN 68.3 million. The average guarantee amounts to PLN 1.8 million, whereas 

a credit secured with a guarantee – to PLN 2.9 million. The process of granting guarantees is 

clearly stepping up; however, considering the guarantee capacity of the entire instrument – 

presently equal to approx. PLN 2.2 billion – if the guarantee process is not intensified, 

problems with using the allocation may prove very real. 

Assessing the possibility of achieving the objectives of intervention with regard to guarantee 

instruments 

The system for implementing guarantee instruments under the SG OP Guarantee Fund 

operated according to a “no fund of funds” formula as a non-competition project of Bank 

Gospodarstwa Krajowego should be considered appropriate and justified. At present BGK 

has a complex guarantee offer. Owing to that offer banks can choose which guarantee 

programme they want to pursue in a situation where an entrepreneur applying for a loan 

does not hold necessary collaterals. Naturally, the fact that BGK enjoys a dominating position 

on the guarantee market (the role of local and regional guarantee funds is continually 

weakening despite the fact that locally or in certain regions they can play a significant role, 

especially as a partner for co-op banks) has certain disadvantages because banks (in 

particular in the segment of higher-value credits) have almost no alternative for the BGK 

offer. 

It is very difficult to say whether the present offer of guarantees on the market is sufficient 

or whether perhaps there is an oversupply. The use of the capital of local and regional 

guarantee funds is continually growing and presently (data for 2017) accounts for roughly 

158% (value of active guarantees in relation to the capital intended for their security) and 

subsequent guarantee programmes launched by BGK also prove the continuing demand for 

guarantees. Similarly, quantitative studies conducted in chosen regions also show that the 

lack of collaterals as a barrier in accessing debt financing still plays a relatively significant role 

(though clearly smaller than some time ago). The percentage of companies deciding not to 

apply for debt financing due to the lack of sufficient collaterals in the analysed studies 

accounted for 16% to 22% and that was one of the most important causes (or even the most 

important) for a decision not to apply for debt financing. 

SG OP guarantee is obviously the most attractive guarantee instrument on the market 

(because of the high maximum value, lengthy maximum maturity period for the guaranteed 

credits, lack of commission and the possibility to obtain support for the repayment of part of 

the interests on a credit secured with the guarantee). However, attention must be given to 

the fact that the guarantee can be exercised only by entities that meet one of the 16 
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eligibility criteria which characterise the beneficiary as a rapidly growing firm or an 

innovative business. 

The evaluation results allow to present the following set of recommendations: 

1) The implementation of sub-measure 3.2.3 under SG OP and the pace of granting 

guarantees should be monitored on a current basis so as to identify in early stages 

serious threats, if any, for the committed financial resources, in particular it is 

considered reasonable to promote close cooperation of BGK and lending banks in 

undertaking activities aimed at simplifying the applied procedures and the range of 

required documents. 

2) In the subsequent programme of EU funds (2021-2027) actions should be undertaken 

to allow for combining (in a limited scope) warranties and guarantees granted under 

EU funds with support granted under non-repayable funds. 

3) Consideration ought to be given whether to strengthen promotional and information 

activities targeted at entrepreneurs, also in combination with the guarantee offer of 

other programmes offered by Bank Gospodarstwa Krajowego and also the offer of 

local and regional loan guarantee funds.  
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1 Wprowadzenie 

Niniejszy dokument przedstawia wyniki „Ewaluacji systemu realizacji instrumentów 

finansowych w ramach POIR”. Badanie wykonane zostało na zamówienie Ministerstwa 

Inwestycji i Rozwoju (MIiR) – Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Inteligentny 

Rozwój na lata 2014-2020 (POIR 2014-2020)1. 

1.1 Przedmiot, cele i koncepcja badawcza 

Przedmiot badania ewaluacyjnego stanowił system realizacji instrumentów finansowych 

funkcjonujący w ramach działań / poddziałań POIR, w których przewidziano stosowanie 

różnych instrumentów finansowych, wykorzystywanych jako formy transferu wsparcia 

publicznego na rzecz odbiorców ostatecznych tj. mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw. 

Istotnym elementem przedmiotu badania były rozwiązania modelowe, w oparciu o które 

dystrybuowane są środki wsparcia w ramach POIR w formie instrumentów finansowych, 

a więc rozwiązania w postaci: 

• modelu wsparcia pośredniego, w którym wykorzystywani są pośrednicy finansowi 

albo 

• modelu bezpośredniego, w którym instytucja wdrażająca alokuje środki wsparcia na 

rzecz odbiorców ostatecznych.  

Natomiast celem głównym ewaluacji była ocena funkcjonowania systemu wdrażania 

instrumentów finansowych w Programie (tj. w ramach właściwych działań / poddziałań POIR, 

w których przewidziano wykorzystywanie takich instrumentów), dokonana poprzez pryzmat 

trzech kryteriów ewaluacyjnych: użyteczności, skuteczności i efektywności. 

Badanie przeprowadzono z uwzględnieniem zasady triangulacji metodologicznej. W związku 

z tym, w ewaluacji wykorzystano rozmaite techniki badawcze, które stosowane były wobec 

różnorodnych grup respondentów. W ten sposób zapewnione zostało niezbędne 

zróżnicowanie źródeł informacji oraz metod / technik ich pozyskiwania.  

Jeżeli chodzi o zróżnicowanie źródeł informacji badawczych, to zapewniło je odwołanie się 

do respondentów formujących cztery odmienne perspektywy oglądu problematyki 

badawczej, dotyczące funkcjonowania systemu wdrażania instrumentów finansowych. 

Perspektywy te tworzyli przedstawiciele:  

• perspektywy zarządczej / administracyjnej tj. instytucji odpowiedzialnych za 

programowanie i sprawowanie nadzoru w zakresie wdrażania instrumentów 

finansowych (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – Instytucja Zarządzająca POIR oraz 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Instytucja Pośrednicząca w I osi priorytetowej 

POIR),  

• podmiotów wdrażających instrumenty finansowe, pełniących rolę menadżera 

funduszu funduszy (przekazujące wsparcie poprzez wybieranych pośredników 

                                                      
1 Dalej w opracowaniu, gdy treść odwoływać się będzie do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, dla 
oznaczenia tego źródła interwencji stosowane będą zamiennie skróty „POIR” lub „Program”. 
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finansowych) lub też samodzielnie wdrażające instrument finansowy (brak 

pośredników finansowych; w POIR jest to przypadek Banku Gospodarstwa 

Krajowego, wdrażającego poddziałanie 3.2.3 POIR pn. Fundusz gwarancyjny wsparcia 

innowacyjnych przedsiębiorstw (FG POIR). 

• pośredników finansowych, tj. podmiotów posykujących środki wsparcia publicznego 

od instytucji wdrażających instrumenty finansowe (ww. fundusze funduszy) 

i alokujące pozyskane wsparcie na poziomie odbiorców ostatecznych 

(przedsiębiorstw – celów inwestycyjnych instrumentów finansowych) oraz  

• przedstawiciele odbiorców ostatecznych wsparcia, pozyskujących produkty 

finansowe od pośredników finansowych lub od podmiotu wdrażającego instrument 

finansowy samodzielnie (bez udziału pośredników finansowych; przypadek Banku 

Gospodarstwa Krajowego, prowadzącego działalność gwarancyjną w ramach 

Funduszu Gwarancyjnego POIR (poddziałanie 3.2.3 POIR). 

Drugi z elementów odzwierciedlających zastosowanie triangulacji metodologicznej, 

dotyczący zróżnicowania technik badawczych (a dzięki temu zapewniający szerszą 

możliwości dostosowania technik do specyfiki określonej perspektywy badawczej) – 

omawiamy w kolejnym podrozdziale. 

Dla celów ewaluacji, w związku z potrzebą analizy funkcjonowania systemu wdrażania 

instrumentów finansowych w POIR pod kątem różnorodnych zagadnień szczegółowych 

(pochodnej treści i grupowania pytań badawczych), całe badanie prowadzone było zarówno 

pod kątem kilku szerszych problemów badawczych, jak w podziale na występujące 

w Programie typy instrumentów finansowych.  

Jeśli chodzi o typy instrumentów finansowych, to poszczególne zagadnienia ewaluacji 

analizowano w podziale na: 

• instrumenty kapitałowe oraz 

• (zasadniczo odmienny od wyżej wymienionych) instrument gwarancyjny.  

Natomiast, uwzględnione w ewaluacji obszary problemowe objęły następujące dziedziny 

analizy:  

• System wdrażania instrumentów finansowych, z uwzględnieniem oceny spotykanych 

rozwiązań w zakresie modeli wdrażania instrumentów finansowych, jak również 

z uwzględnieniem problematyki rozwiązań regulacyjnych, szczególnie istotnych 

w sferze instrumentów kapitałowych, 

• Komplementarność i konkurencyjność instrumentów finansowych (wewnętrzna oraz 

zewnętrzna – wobec instrumentów spoza POIR, uwzględniania również w kontekście 

kształtowania się popytu na instrumenty finansowe), 

• Ocena możliwości realizacji celów interwencji przy wykorzystaniu instrumentów 

finansowych (kapitałowych i instrumentu gwarancyjnego), 

• Wpływ na kształtowanie popytu na instrumenty finansowe jako pochodna 

rozpowszechniania informacji poprzez system promocji instrumentów finansowych 

POIR, 
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• Dobre praktyki w zakresie wdrażania instrumentów finansowych. 

1.2 Rozwiązania metodologiczne i przebieg badania 

Techniki badawcze zastosowane w niniejszej ewaluacji lokują się w grupie technik 

badawczych opartych na analizie danych zastanych oraz technik wchodzących w skład 

metody jakościowej. Dobór technik badawczych podyktowany był specyfiką przedmiotu 

i celu ewaluacji. Wynikał także z konieczności spełnienia wskazań w zakresie realizacji 

wymaganego minimum metodologicznego oraz zaproponowanych przez Wykonawcę 

uzupełnień2. W sumie w badaniu wykorzystano kilka technik badawczych, które – zgodnie 

z koncepcją ewaluacji – stosowane były w powiązaniu logicznym i w określonej sekwencji. 

Katalog wykorzystanych technik badawczych przedstawia poniższe zestawienie. 

Tabela 1.  Techniki badawcze w ewaluacji działania 3.2 POIR  

Lp. Technik badawcza Zakres zastosowania Próba 

1. Analiza danych zastanych  

− Dokumentacja programowa POIR (Program 
Operacyjny i Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych 
POIR),  

− dokumentacja konkursowa wykorzystywana 
w ramach analizowanych działań / poddziałań 
Programu, inne dokumenty formalne,  

− analizy ex ante instrumentów finansowych, akty 
prawne i wytyczne, w tym dotyczące wspierania 
instrumentów finansowych  
w oparciu o środki Europejskich Funduszy 
Strukturalnych i Inwestycyjnych 2014-2020,  

− publikacje, analizy i opracowania krajowe i 
zagraniczne dotyczące wspierania instrumentów 
finansowych. 

- 

2. 
Indywidualne wywiady 
pogłębione (IDI) 

Wywiady w ramach wszystkich perspektyw oglądu 
przedmiotu badania – z przedstawicielami: 

IDI Σ=23 

− Instytucji Zarządzającej POIR (Ministerstwo 
Inwestycji i Rozwoju – Departament Programów 
Wsparcia Innowacji i Rozwoju, 

IDI x 2 

− Instytucji Pośredniczącej w ramach I osi 
priorytetowej POIR (Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju), 

IDI x 2 

− podmiotów wdrażających instrumenty finansowe 
(PFR Ventures i BGK), 

IDI x 6 

− Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, IDI x 1 

− pośredników finansowych, IDI x 7 

− odbiorców ostatecznych FG POIR. IDI x 5 

3. Analiza benchmarkingowa 
Analiza benchmarkingowa instrumentów finansowych 
(kapitałowych) w krajach członkowskich Unii Europejskiej. 

9 krajów 

                                                      
2 Metodyka badania została opisana w Raporcie metodologicznym (z 9 listopada 2018 r.).  
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Lp. Technik badawcza Zakres zastosowania Próba 

6. 
Zogniskowane wywiady 
grupowe (FGI) 

Zogniskowane wywiady grupowe: 

− (nr 1) z potencjalnymi odbiorcami ostatecznymi 
wsparcia w formie wejść kapitałowych, 

− (nr 2) z potencjalnymi odbiorcami ostatecznymi 
wsparcia w formie gwarancji. 

FGI x 2 

7 
Studia przypadku 
pośredników finansowych 

Pośrednicy finansowi w ramach instrumentów 
kapitałowych. 

SP x 3 

5. 
Warsztat z instytucjami 
wdrażającymi instrumenty 
finansowe 

Warsztat z przedstawicielami instytucji 
zaangażowanych we wdrażanie instrumentów 
finansowych (na etapie uzgodnień rekomendacji z ich 
adresatami. 

WAR x 1 

4. Panele eksperckie 

Panel z udziałem: 

− (nr 1) przedstawicieli Instytucji Zarządzającej, 
Instytucji Pośredniczącej, Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości, podmiotów wdrażających 
instrumenty finansowe oraz ekspertów 
zewnętrznych, 

− (nr 2) przedstawicieli pośredników finansowych 
i ekspertów zewnętrznych. 

PN x 2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu metodologicznego i podsumowania realizacji badań. 

Badania w ramach ewaluacji prowadzone były od połowy listopada 2018 r. zgodnie 

z ustaleniami metodycznymi ustalonymi w ramach fazy metodologicznej.  

Poszczególne techniki badawcze realizowane były zgodnie z wewnętrznym harmonogramem 

badania, zakładającym (co do zasady) określoną sekwencyjność stosowania poszczególnych 

technik (analiza danych zastanych, wywiady indywidualne, benchmarking i studia przypadku 

→ zogniskowane wywiady grupowe → warsztat z instytucjami wdrażającymi → panele 

eksperckie). W przeważającej mierze założenie te udało się utrzymać.  

Pewne trudności w zakresie utrzymania sekwencyjności technik badawczych spowodował 

skomplikowany proces uzgodnienia zakresu i pozyskania danych od instytucji wdrażającej 

instrumenty kapitałowe (uzasadniony koniecznością zapewnienia poufności informacji 

indywidualnych, dotyczących relacji pomiędzy podmiotem wdrażającym instrumenty 

finansowe a pośrednikami finansowymi), i podobnie, jeśli chodzi o (szczególnie trudną) 

aranżację wywiadów z odbiorcami ostatecznymi instrumentu gwarancyjnego. Ostatecznie 

jednak, skala tych trudności nie uniemożliwiła realizacji badania. W sumie oceniamy, że 

napotkane w toku badania problemy mieściły się ostatecznie w standardzie pracy badawczej. 
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2 Instrumenty finansowe w POIR (w przekroju osi priorytetowych) 

W Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój stosowanie instrumentów finansowych 

przewidziano w trzech osiach priorytetowych (I-III). W przeważającej mierze program służy 

wspieraniu instrumentów kapitałowych. W mniejszym zakresie uwzględnia on także 

instrumenty gwarancyjne (uzupełnione wsparciem dotacyjnym). Wszelkie instrumenty 

transferu wsparcia przewidziane w Programie służą realizacji jego celu głównego, jakim 

stanowi wzrost innowacyjności polskiej gospodarki.  

W całym POIR alokacja wsparcia dystrybuowanego w formie instrumentów finansowych 

opiewa na kwotę ok. 3,65 mld PLN. co stanowi ok. 10,4% całkowitej alokacji na Program 

(nieco ponad 35 mld PLN)3. Udział alokacji na instrumenty finansowe (z podziałem na osie 

priorytetowe Programu) w całkowitej alokacji POIR przedstawia wykres.  

Wykres 1.  Udział alokacji na instrumenty finansowe w POIR (instrumenty finansowe – 
z uwzględnieniem podziału na osie priorytetowe) 

 

Źródło: opracowanie własne podstawie danych MIiR (16.11.2018 r.). 

2.1 I oś priorytetowa  

Cała I oś priorytetowa POIR służy realizacji celu tematycznego 1. Europejskich Funduszy 

Inwestycyjnych i Strukturalnych (EFSI), dotyczącego wzmocnienia badań naukowych, 

rozwoju technologicznego i innowacji. Natomiast cel szczegółowy I osi priorytetowej to 

zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw.  

                                                      
3 Alokacje w PLN (zgodnie z „Arkuszem kalkulacyjnym POIR”) – na podstawie informacji o postępie finansowym 
w ramach POIR według danych na dzień 16.11.2018 r. (materiał MIiR).  

2,6%
1,1%

6,7%

89,6%

OP 1 - Instrumenty finansowe OP 2 - Instrumenty finansowe
OP 3 - Instrumenty finansowe Pozostałe wsparcie
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W przedmiotowej osi (obok dotacyjnych form interwencji) przewidziano wykorzystanie 

instrumentów kapitałowych zapewniających rozwój publiczno-prywatnych form 

finansowania, prowadzących do komercjalizacji projektów badawczo-rozwojowych 

z udziałem funduszy kapitałowych (VC). Zastosowanie tego rozwiązania (inwestycje VC) 

ustanawia zwrotny charakter wsparcia publicznego, które generować ma zwiększone 

nakłady prywatne na finansowanie działalności B+R. W rezultacie zaangażowania partnerów 

komercyjnych (funduszy VC) oczekuje się, iż zapewniona zostanie większa zgodność 

kierunków prac badawczo-rozwojowych z oczekiwaniami rynku, skutkująca lepszymi 

perspektywami na efektywną komercjalizację wyników prac B+R. Szczególną cechą 

kapitałowego instrumentu wsparcia przewidzianego w I osi priorytetowej jest 

zaangażowanie w kapitalizację wspieranych funduszy VC inwestorów korporacyjnych (celem 

instrumentu jest tu zatem także zwiększenie zainteresowania korporacji innowacyjnymi 

projektami technologicznymi). Ponadto, cechą interwencji jest również konieczność 

ukierunkowania wsparcia na inwestycje kapitałowe w projekty mieszczące się w katalogu 

Krajowych Inteligentnych Specjalizacji4 lub projekty eksperymentalne, które służą 

wypracowaniu nowych specjalizacji (w procesie tzw. przedsiębiorczego odkrywania). 

W I osi priorytetowej Programu interwencję publiczną w formie instrumentów kapitałowych 

odzwierciedla poddziałanie 1.3.2 POIR pn. „Publiczno-prywatne wsparcie prowadzenia prac 

badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych – BRIdge VC”. Instytucją 

Pośredniczącą w realizacji poddziałania 1.3.2 jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

(NCBR). W 2016 r. w postępowaniu przetargowym NCBR wyłonił dwa fundusze funduszy: 

PFR NCBR VC (Fundusz Funduszy Bridge VC – konsorcjum VC3.0 sp. z o.o. i FinCrea TFI SA) 

i FoF NCBR CVC (Fundusz Funduszy Bridge CVC – obsługiwany przez PFR Ventures i PFR TFI). 

W wyniku komplikacji formalno-prawnych w ramach konsorcjum VC3.0 Sp. z o.o. i FinCrea 

TFI SA w styczniu 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wypowiedziało umowę 

o finansowanie. Alokacja z tego komponentu została przeniesiona do PFR Ventures, które  

w chwili obecnej realizuje program PFR NCBR VC/CVC o wartości 200 mln EUR. 

Docelowo w ramach PFR NCBR CVC przewiduje się utworzenie 8-12 funduszy o kapitalizacji 

do 320 mln każdy. Wsparcie ze strony PFR NCBR CVC w jeden fundusz wynosi maksymalnie 

40 mln EUR i obejmuje do 50% jego kapitalizacji; pozostała jej część to wkłady inwestorów 

prywatnych, w tym w szczególności o charakterze korporacyjnym. W ramach tego 

instrumentu pośrednicy finansowi (fundusze VC) będą realizowali inwestycje kapitałowe na 

poziomie do 15 mln EUR (cele inwestycyjne to małe i średnie firmy o profilu 

technologicznym), obejmując w pierwszej rundzie do 49% udziałów w spółce. Ustalony dla 

funduszy VC okres inwestycyjny wynosi 5 lat (maksymalnie do roku 2023), z możliwością 

                                                      
4 Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowa, skrócona lista KIS. Specjalizacje mieszczą się w pięciu dziedzinach ( 
Zdrowe społeczeństwo,  Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa,  Zrównoważona 
energetyka,  Gospodarka o obiegu zamkniętym – woda, surowce kopalne, odpady,  Innowacyjne technologie 
i procesy przemysłowe) i obejmują 15 szczegółowych kategorii), zob.: 

https://www.mpit.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/innowacyjnosc/krajowe-inteligentne-
specjalizacje/#Lista%20krajowych%20inteligentnych%20specjalizacji 
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realizacji inwestycji kontynuacyjnych. Okres przeznaczony na dezinwestycje to kolejne 5 lat 

z możliwością jego wydłużenia do roku 2031. 

Obecnie, cała alokacja wsparcia unijnego, uwzględniona w poddziałaniu 1.3.2 została 

skierowana do funduszu PFR NCBR CVC – wynosi ok. 925 mln PLN. Nabór funduszy VC 

realizowany jest w trybie ciągłym i potrwa do 2020 r. (lub wyczerpania alokacji przewidzianej 

w poddziałaniu 1.3.2). 

W rezultacie prowadzonego (ciągłego) naboru na pośredników w poddziałaniu 1.3.2 POIR do 

końca 2018 r. zawarte zostały umowy inwestycyjne z dwoma pośrednikami (EEC Magenta 

i Energy Innovation Speed Up Management)5. Łączna kapitalizacja obu tworzonych funduszy 

wynosi 260 mln PLN, a ich specjalizacja branżowa obejmuje (m.in.) sektory: energii, chemii, 

automatyki, innowacyjnych materiałów i technologii informacyjnych. Zgodnie z profilem 

inwestycyjnym tworzonych funduszy, Inwestycje w projekty w tych sektorach koncentrować 

się będą na digitalizacji i usługach dodanych (kontaktach z klientami), materiałach 

i technologiach procesowych, magazynowaniu energii, elektromobilności, Internecie Rzeczy 

oraz technologiach wspierających wydobycie surowców. Co do zasady, podmiotem 

inwestycji będą polskie spółki technologiczne, a wejścia kapitałowe opiewać oscylować będą 

w granicach od 3 mln PLN do 20 mln PLN. 

Ramka 1. Instrument dotacyjny o charakterze kapitałowym BRIdge Alfa (1.3.1 POIR) 

Przedstawiając instrumenty kapitałowe tworzone w ramach wsparcia z I osi priorytetowej POIR 

należy wspomnieć, że w osi tej obecny jest jeszcze inny instrument, co prawda nie mający 

charakteru kapitałowego, ale na pewno bardzo istotny z punktu widzenia kształtowania 

w przyszłości podaży projektów inwestycyjnych dla inwestorów VC. Jest to instrument realizowany 

w ramach poddziałania 1.3.1 POIR Wsparcie projektów badawczo- rozwojowych w fazie preseed 

przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.  

Z formalnego punktu rozwiązanie BRIdge Alfa nie stanowi instrumentu finansowego. Ma ono 

postać koinwestycji publiczno-prywatnej, w której finansowanie ze środków publicznych przybiera 

formę dotacyjną (80%), a ze środków prywatnych ma charakter kapitałowy (na poziomie 20% 

wsparcia inwestycji w spółkę portfelową).  

Dzięki wsparciu tworzone są wehikuły inwestycyjne, których działalność polega na identyfikacji, 

weryfikacji i walidacji projektów badawczo-rozwojowych w fazie proof-of-principle, a następnie 

tworzenie na ich podstawie spółek spin-off (faza proof-of-concept)6.  

                                                      
5 https://pfrventures.pl/pl/ [część: fundusze funduszy]. Dodatkowo, na zaawansowanym etapie znajdują się 
jeszcze negocjacje z trzecim pośrednikiem finansowym. Można przewidywać, iż w niedługim czasie zawarta 
zostanie nowa umowa inwestycyjna. 
6 Faza proof-of-principle (PoP) – faza projektu B+R, polegająca na wczesnej weryfikacji pomysłu, w czasie której 
realizowane są badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, wstępna ocena potencjału projektu 
B+R, analizy otoczenia konkurencyjnego, zdefiniowanie planu badawczego i pierwszych kamieni milowych 
rozwoju projektu B+R, której realizacja możliwa jest m.in w jednostkach naukowych (uczelnie, instytuty 
naukowe PAN, instytuty badawcze, inne jednostki naukowe) lub przez osoby fizyczne albo dedykowane zespoły 
projektowe (wynalazcy, pomysłodawcy). Realizacja tej fazy nie wymaga utworzenia odrębnego prawnie 
podmiotu dedykowanego do realizacji projektu B+R; faza PoP poprzedza powołanie spółki typu spin-off 
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Biorąc pod uwagę inwestycyjny charakter poddziałania oraz jego ukierunkowanie na 

najwcześniejsze fazy rozwojowe, efekty tej interwencji będą odzwierciedlać się głównie w sferze 

wypełniania luki kapitałowej na etapie najwcześniejszych faz inwestycyjnych oraz w rezultacie, 

w tworzeniu podaży projektów inwestycyjnych, przechodzących w fazę startową i wczesnego 

wzrostu, a w związku z tym poszukujących kolejnych rund finansowania.  

Poddziałanie to jest istotne także z tego względu, gdyż zostało ono wyposażone w bardzo wysoką 

alokację, która wynosi obecnie ok. 2,35 mld PLN, co stanowi ponad 64% alokacji POIR 

przeznaczonej na instrumenty finansowe. Liczba umów dofinansowania na tworzenie 

i funkcjonowanie wehikułów inwestycyjnych wynosi obecnie 70. Umowy te opiewają na ponad 

89% alokacji przewidzianej w działaniu 1.3.1 POIR. W wyniku działania wehikułów BRIdge Alfa 

oczekiwane jest powstanie ponad tysiąca spółek. 

Wykres 2.  Instrumenty finansowe oraz program BRIdge Alfa w POIR  

 

Źródło: opracowanie własne podstawie danych MIiR (16.11.2018 r.) 

                                                                                                                                                                      
i finansowana jest w 80 % dotacją udzielaną przez NCBR, a w 20 % dofinasowana środkami inwestorów 
prywatnych.  

Faza proof-of-concept (PoC) – faza projektu B+R polegająca na właściwej weryfikacji pomysłu, w czasie której 
realizowane są badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, których wyniki (o ile będą 
pozytywne) na ogół umożliwią pełne zgłoszenie patentowe lub przejście do fazy międzynarodowej zgłoszenia 
pierwszeństwa w trybie PCT lub komercyjne wykorzystanie wyniku projektu B+R; zwykle realizowana jest 
poprzez prawnie wyodrębniony podmiot dedykowany do realizacji projektu B+R; faza PoC finansowana jest 
w formie mieszanej – wejścia kapitałowego inwestora (minimum 20 % środków) oraz dotacji ze strony NCBR 
(maksymalnie 80%, przekazywanej za pośrednictwem funduszu BRIdge Alfa) dla spółek utworzonych na 
podstawie zweryfikowanych projektów B+R.  

2,6% 1,1%
6,7%

6,7%

82,9%

OP 1 - Instrumenty finansowe OP 2 - Instrumenty finansowe

OP 3 - Instrumenty finansowe BRIdge Alfa
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2.2 II oś priorytetowa 

W II osi priorytetowej POIR zaprogramowano działanie 2.2 pn. „Otwarte innowacje – 

wspieranie transferu technologii”. Działanie to podzielono na dwa komponenty. Drugi z nich 

przewiduje transfer wsparcia w formie instrumentu kapitałowego. W komponencie tym 

środki działania (ok. 79% całkowitej alokacji na działanie 2.2) przeznaczone są na 

dokapitalizowanie funduszy venture capital, inwestujących w mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa, których rozwój oparty zostanie (w rezultacie inwestycji VC) o zastosowanie 

technologii pozyskanych w formule otwartych innowacji (chodzi tu projekty realizowane 

w oparciu o pozyskaną własność intelektualną, komercjalizowane na poziomie spółki 

portfelowej – celu inwestycyjnego funduszu VC)7. W tym kontekście rola pośrednika 

finansowego w postaci funduszu VC polega również na walidacji technologii, która ma być 

rozwijana w oparciu o pozyskaną własność intelektualną. W niniejszym instrumencie, wejścia 

kapitałowe służyć mogą w szczególności finansowaniu tworzenia demonstratorów 

i prototypów, jak również kontynuacji prac badawczo-rozwojowych w celu wdrożenia 

i rozwijania technologii. Oznacza to jednocześnie, że wypracowywane rozwiązania 

technologiczne, finansowane dzięki wejściom kapitałowym nie mogą być gotowe 

(ukończone) oraz w pełni wdrożone w momencie podejmowania przez wspierany fundusz VC 

decyzji inwestycyjnej. 

Podobnie jak w przypadku I osi priorytetowej, realizowane inwestycje muszą dotyczyć 

przedsięwzięć mieszczących się w katalogu Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (mogą być 

to również projekty eksperymentalne, prowadzące do wypracowania nowych specjalizacji). 

Podmiotem wdrażającym instrument „Otwartych innowacji” jest PFR Ventures, który działa 

poprzez fundusz funduszy PFR Otwarte Innowacje FIZ. Środki do dyspozycji (wsparcie 

publiczne dla pośredników finansowych – funduszy VC) wynoszą 421 mln PLN. Przewiduje 

się, że przeciętna wartości inwestycji dokapitalizowanego funduszu VC w spółkę (cel 

inwestycyjny) kształtować się będzie w granicach od 5 mln PLN do 60 mln PLN. Interwencja 

w ramach instrumentu „otwartych innowacji”, wśród pozostałych instrumentów 

kapitałowych, należy do najmniejszych. Przypisany do komponentu II działania 2.2 POIR 

wskaźnik produktu wynosi 44 sfinansowane spółki.  

Na poziomie pośrednika (funduszu VC) wsparcie ze środków publicznych wynosi 

maksymalnie 60%. Fundusz VC zapewnić musi minimalny udział wkładu prywatnego 

w przypadku każdej inwestycji na poziomie co najmniej 40% inwestycji. W części prywatnej, 

w finansowaniu kapitału funduszu (pośrednika finansowego) uczestniczyć mogą inwestorzy 

branżowi – model koinwestycyjny. Dzięki temu rozwiązaniu, celem funduszy jest nie tylko 

wspieranie rozwoju spółek bazujących na technologiach pozyskiwanych / wypracowywanych 

                                                      
7 Zakłada się, że ich źródłem będą (m.in.) technologie pozyskiwane w ramach pierwszego komponentu działania 
2.2 lub w formule zgodnej  z interwencją komponentu I – celem tego komponentu jest budowa systemu 
wsparcia procesów transferu technologii oraz rozwijanie modelu otwartych innowacji, polegającego na 
pozyskiwaniu technologii od partnerów i udostępnianie posiadanych przez przedsiębiorstwa aktywów 
stanowiących własność intelektualną, w oparciu o którą można rozwijać przedsięwzięcia biznesowe. 
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w modelu otwartych innowacji, ale także aktywizacja kapitału prywatnego 

reprezentowanego przez sferę inwestorów branżowych, zainteresowanych rozwijaniem 

przedsięwzięć technologicznych. 

Ustalony dla funduszy VC okres inwestycyjny wynosi 5 lat (maksymalnie do roku 2023) 

z możliwością inwestycji kontynuacyjnych. Okres przeznaczony na dezinwestycje to również 

5 lat z możliwością jego wydłużenia do roku 2031. 

W ramach zrealizowanych dwóch konkursów wybrano dwóch pośredników finansowych tj. 

(1) APER Ventures oraz (2) Montis Capital8. Kapitalizacja obu tworzonych funduszy wynosi 

161 mln PLN, a ich specjalizacja obejmuje: inwestycje w dziedzinie Przemysłu 4.0, Life 

Science, biotechnologii, Internetu Rzeczy, technologii medycznych i zaawansowanych 

rozwiązań materiałowych. 

2.3 III oś priorytetowa 

III oś priorytetowa POIR obejmuje instrumenty interwencji publicznej służące realizacji celu 

tematycznego 3. Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych – cel ten dotyczy 

wzmocnienia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Z kolei, część działań 

wspierających zaprogramowanych w tej osi priorytetowej realizuje jeden z jej celów 

szczegółowych. Jest nim zapewnienie zwiększonego finansowania innowacyjnej działalności 

MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka.  

W architekturze wsparcia Programu realizacji ww. celu szczegółowego osi priorytetowej 

służy wiązka instrumentów, w ramach których przewidziano transfer wsparcia przy 

wykorzystaniu inwestycji kapitałowych9. Instrumenty te zgrupowano w działaniu 3.1. pn. 

„Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego 

ryzyka”, obejmującym trzy poddziałania, każde wdrażane przez PFR Ventures10:  

• 3.1.1 POIR „Inwestycje w innowacyjne start-upy – Starter”, 

• 3.1.2 POIR „Inwestycje grupowe aniołów biznesu – BizNest”, 

• 3.1.4 POIR „KOFFI – Konkurencyjny Ogólnopolski Fundusz Funduszy Innowacyjnych”. 

Na instrumenty finansowe III osi priorytetowej alokowano większość środków Programu 

skierowanych na instrumenty finansowej tj. prawie 2/3 (ok. 64%) całkowitej alokacji POIR na 

                                                      
8 https://pfrventures.pl/pl/ [część: fundusze funduszy]. Dodatkowo, „Infografika” (PFR-V), https://pfrventures. 
pl/pl/ aktualnosci/133/pfr-ventures-alokowa-juz-pierwszy-miliard-zotych-w-21-funduszy-vc/ 
9 Poza tym, w III osi priorytetowej funkcjonuje jest jeszcze inny instrument finansowy. Jest to rozwiązanie, 
w którym wsparcie transferowane jest w formie gwarancji (Fundusz Gwarancyjny POIR – poddziałanie 3.2.3 
POIR). Instrument ten realizuje inny cel szczegółowy III osi, ma zapewnić ma zapewnić wzrost aktywności 
innowacyjnej MŚP. Fundusz Gwarancyjny POIR omawiamy dalej (końcowa część niniejszego podrozdziału). 
10 Pomijamy tu instrument interwencji w postaci Funduszu Wspierania Innowacji (FWI) (uwzględniony 
w poddziałaniu 3.1.3 POIR). Jest to instrument, w którym formą interwencji miało być udostępnianie 
finansowania dłużnego dla spółek znajdujących się na wczesnych etapach rozwoju (pożyczki uzależnione od 
wejścia kapitałowego ze strony inwestorów prywatnych – funduszy VC lub aniołów biznesu). Obecnie nie 
planuje się realizacji tego instrumentu. 
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instrumenty finansowe. W większości alokacja w III osi priorytetowej skoncentrowana 

została na wspieraniu pośredników finansowych w ramach poddziałania 3.1.1 POIR. 

Poddziałania 3.1.1 i 3.1.2 POIR służą wspieraniu inwestycji kapitałowych dokonywanych 

przez pośredników finansowych (fundusze VC) na etapie zalążkowym (seed) i rozruchu (start-

up). W przypadku obu tych poddziałań wsparcie kapitałowe kierowane do pośredników 

finansowych, realizowane jest poprzez dwa fundusze funduszy, zarządzane przez PFR 

Ventures. Są to:  

• PFR Starter FIZ (poddziałanie 3.1.1) oraz  

• PFR BizNest FIZ (poddziałania 3.1.2).  

W obu powyższych instrumentach, inwestycje wspieranych funduszy VC będą dokonywane 

w innowacyjne spółki, znajdujące się na bardzo wczesnych lub wczesnych etapach rozwoju.  

Cele instrumentu Starter obejmują zwiększenie dostępności finansowania działalności 

innowacyjnej, wspieranie rozwoju spółek znajdujących się na wczesnych etapach rozwoju 

oraz umiędzynarodowienie ich działalności. Natomiast instrument BizNest ukierunkowany 

jest – podobnie – na zwiększenie dostępności finansowania dla innowacyjnych MŚP, 

a dodatkowo na wzrost zaangażowania inwestycyjnego ze strony środowiska aniołów 

biznesu (jest to szczególna cecha tego instrumentu, który zakłada również, oprócz 

zapewnienia dostępności kapitału dla innowacyjnych spółek, szerszą interwencję, 

prowadzącą do rozwoju całego ekosystemu i aktywizacji inwestycyjnej aniołów biznesu i ich 

sieci, w tym także kształtowanie standardów finansowania syndykatowego; w związku z tym 

pośrednicy finansowi realizować mają wejścia kapitałowe w modelu koinwestycyjnym – wraz 

z aniołami biznesu).  

Maksymalne wartości inwestycji wspieranych funduszy VC wynoszą: (w poddziałaniu 3.1.1) 

od 1 do 3 mln PLN (podział kapitału w proporcji: maksymalnie 80% – środki publiczne 

i minimum 20% – środki prywatne) oraz do 4 mln PLN w instrumencie BizNest (podział 

kapitału pomiędzy środki publiczne i prywatne w proporcji 50% / 50%). 

Ustalony dla funduszy VC okres inwestycyjny wynosi 4 lata (maksymalnie do roku 2023) 

z możliwością realizacji inwestycji kontynuacyjnych. Okres przeznaczony na dezinwestycje to 

również 4 lata z możliwością jego wydłużenia, ale nie później niż do roku 2031. 

W ramach obu ww. funduszy funduszy wybór pośredników finansowych następuje w drodze 

realizowanych przez PFR Ventures konkursów. Na koniec grudnia 2018 r. w instrumencie 

Starter zawarto umowy z dziewięcioma pośrednikami (łączna kapitalizacja funduszy 

ukształtowała się w wysokości ok. 437,5 mln PLN), a w instrumencie BizNest – z sześcioma 

pośrednikami (kapitalizacja 166 mln PLN)11.  

                                                      
11 https://pfrventures.pl/pl/ [część: fundusze funduszy]. Także informacje dodatkowe PFR-V oraz „Infografika” 
(PFR-V), https://pfrventures. pl/pl/ aktualnosci/133/pfr-ventures-alokowa-juz-pierwszy-miliard-zotych-w-21-
funduszy-vc/ 
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Opisane powyżej instrumenty uzupełnia trzeci instrument kapitałowy tj. Konkurencyjny 

Ogólnopolski Fundusz Funduszy Innowacyjnych (poddziałanie 3.1.4 POIR), realizowany 

poprzez zarządzany przez PFR Ventures fundusz funduszy PFR KOFFI FIZ.  

Fundusz KOFFI zapewnia kapitalizację funduszy VC inwestujących w spółki sektora MŚP, 

znajdujące się na późniejszych etapach rozwoju (wzrost, rozwój / ekspansja), posiadające 

duży potencjał rynkowy. Biorąc pod uwagę innowacyjność finansowanych projektów, 

inwestycje funduszy VC wspieranych w ramach KOFFI dotyczyć mogą różnych jej rodzajów, 

ale nie muszą być to koniecznie przedsięwzięcia oparte na innowacyjności technologicznej. 

Mogą one również wiązać się z zapewnieniem finansowania niezbędnego do wchodzenia na 

rynki zagraniczne. W przypadku instrumentu KOFFI, ogólnym celem interwencji jest również 

(poza zwiększeniem finansowania innowacyjnej działalności MŚP) rozwój rynku VC w Polsce, 

wzrost aktywności inwestycyjnej inwestorów prywatnych oraz umiędzynarodowienie 

działalności celów inwestycyjnych. Interwencja realizowana jest poprzez pośredników 

finansowych, kapitalizowanych w oparciu o środki publiczne i prywatne w proporcji 50% / 

50%. Przeciętna wartość inwestycji pośrednika finansowego w spółkę wynosi od 1 mln do 60 

mln PLN (finansowana zgodnie z ww. proporcją podziału kapitału). 

Okres inwestycyjny wspieranych w ramach tego instrumentu funduszy VC wynosi 5 lat 

(maksymalnie do roku 2023) z możliwością realizacji inwestycji kontynuacyjnych. Okres 

przeznaczony na wychodzenie z inwestycji to także 5 z możliwością wydłużenia, najpóźniej 

do roku 2031. 

W poddziałaniu 3.1.4 wybranych zostało dotąd 3 pośredników finansowych, z którymi 

zawarto umowy (na koniec grudnia 2018 r.)12. Łączna kapitalizacja funduszy wynosi około 

1,05 miliarda PLN. Strategie pośredników finansowych przewidują koncentrację inwestycji na 

spółkach działających w sektorach fintech, technologii medycznych, cloud software, 

Internetu Rzeczy, sztucznej inteligencji oraz przetwarzania danych masowych, z potencjałem 

rynkowym pozwalającym na osiągnięcie przychodów minimum rzędu 50 mln euro. 

Fundusz Gwarancyjny POIR 

Wśród instrumentów wsparcia Programu źródło finansowania Funduszu Gwarancyjnego 

POIR stanowi poddziałanie 3.2.3 pn. „Fundusz gwarancyjny wsparcia innowacyjnych 

przedsiębiorstw”. Poddziałanie to realizowane jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego 

(BGK) jako beneficjenta projektu pozakonkursowego pn. „Utworzenie i dokapitalizowanie 

Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw”. 

Funkcjonowanie Funduszu Gwarancyjnego POIR odpowiada szerszym celom i zakresowi 

interwencji określonym dla całego działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, 

którego jest on jednym z trzech instrumentów szczegółowych (obok poddziałania 3.2.1 

„Badania na rynek” oraz poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”). Działanie 

                                                      
12 https://pfrventures.pl/pl/ [część: fundusze funduszy]. Także informacje dodatkowe PFR-V oraz „Infografika” 
(PFR-V), https://pfrventures. pl/pl/ aktualnosci/133/pfr-ventures-alokowa-juz-pierwszy-miliard-zotych-w-21-
funduszy-vc/ 
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3.2 ukierunkowane jest na wspieranie przedsiębiorstw (MŚP) podejmujących projekty 

inwestycyjne, polegające na wdrażaniu rezultatów działalności badawczo-rozwojowej, 

realizowanej samodzielnie lub zamówionej przez przedsiębiorstwo, lub też zakupionych od 

innych podmiotów celem wdrożenia.  

W działaniu 3.2 stosowane są dwie formy wsparcia. Są to dotacje oraz instrument finansowy 

– gwarancje. Wykorzystanie określonych form wsparcia uzależnione jest od poziomu ryzyka 

projektów inwestycyjnych. Wsparcie w postaci dotacji (poddziałanie 3.2.1 i 3.2.2) 

ukierunkowane jest na projekty charakteryzujące się wyższym poziomem ryzyka 

inwestycyjnego, a instrumentu gwarancyjnego niższym.  

Formą finansowania udostępnianą w ramach FG POIR (poddziałanie 3.2.3) jest instrument 

finansowy – gwarancja kredytu – uzupełniona o instrument dotacyjny, dający możliwość 

zrefundowania części odsetek od zagwarantowanego kredytu. Gwarancja obejmuje 

maksymalnie 80% kwoty kredytu, a w wymiarze wartościowym stanowić może maksymalnie 

równowartość 2,5 mln EUR. Uwzględniając wielkość alokacji przeznaczonej na działanie 3.2.3 

POIR oraz stosowany obecnie dla instrumentów gwarancyjnych w ramach Polityki Spójności 

na lata 2014-2020 mechanizm, ustalający, że alokacja przeznaczona jest na pokrycie ryzyka 

wypłat udzielonych gwarancji, którego współczynnik w przypadku FG POIR wynosi 33%, 

zdolność gwarancyjna Funduszu wynosi ok. 2,22 miliarda PLN13. Gwarancje o tej wartości 

powinny zostać udzielone do końca 2023 r. 

Z kolei wykorzystywana w Funduszu Gwarancyjnym POIR dotacja refundująca odsetki 

(uzupełniająca gwarancję) ma charakter instrumentu tworzącego zachętę do pozyskiwania 

finansowania bankowego (kredytów inwestycyjnych). Dotacja ta wynosi 5% (dla kredytów 

udzielonych do końca 2020 r.; później stawka ta wynosić będzie 3,33%) wartości kredytu 

rocznie i służy zrefundowaniu odsetek zapłaconych przez kredytobiorcę w okresie 3 lat od 

uruchomienia zagwarantowanego kredytu (kwota dopłaty nie może być wyższa niż kwota 

zapłaconych odsetek za okres objęty dopłatą). Szczególną cechę stosowanego tu rozwiązania 

refundacyjnego stanowi to, że dotacja nie pomniejsza kwoty odsetek. Ich wartość ma 

wyłącznie charakter referencyjny, natomiast sama dotacja jest wypłacana po spłacie 

zagwarantowanego kredytu lub też po upływie 3 lat od jego udzielenia, o ile wszystkie raty 

są regulowane terminowo14. W rezultacie po spłacie kredytu lub po okresie 3 lat odbiorca 

ostateczny wsparcia otrzymuje środki („czystą gotówkę”), którą może dowolnie 

zadysponować. Na dotacje przeznaczono środki w wysokości ok. 348,5 mln PLN15. 

Kierunkowanie interwencji warunkowane jest także typem innowacyjności wspieranych 

projektów. W przypadku FG POIR podejście jest bardzo elastyczne, bowiem oferowane tu 

gwarancje mogą służyć zabezpieczaniu kredytów przeznaczonych na projekty prowadzące do 

wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych, innowacyjnych produktów, procesów, jak 

                                                      
13 https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-biznesmax/ 
14 Możliwe jest wcześniejsze wystąpienie o dopłatę, wówczas może ona zostać wypłacona w dwóch transzach. 
15 Op. cit. 
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również nowych rozwiązań organizacyjnych i marketingowych. Ponadto, kredyty objęte 

gwarancjami (i wspomagane dotacjami na refundację odsetek) mogą być przeznaczone na 

finansowanie bardzo szerokiej gamy przedsięwzięć, generalnie, zapewniających rozwój 

działalności gospodarczej (w tym mogą to być, ale niekoniecznie, projekty oparte na 

wdrożeniu wyników działalności B+R). Oznacza to, że kredyty zabezpieczone gwarancją FG 

POIR nie muszą być przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć charakteryzujących się 

szczególnie wysoką skalą innowacyjności – akceptowalna jest tzw. innowacyjność na 

poziomie przedsiębiorstwa (nowe produkty / rozwiązania w warunkach danego 

kredytobiorcy)16. 

Schemat 1. Logika interwencji FG POIR na tle instrumentów wsparcia działania 3.2 POIR 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ewaluacji „Analiza porównawcza instrumentów w ramach działania 
3.2 POIR Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, PAG Uniconsult, Warszawa, listopad 2018 r., s. 10-14. 

Ważnym elementem modelu interwencji poddziałania 3.2.3 jest jego oddziaływanie na 
wzrost akcji kredytowej w sferze kredytu inwestycyjnego17. Gwarancja ma więc na celu 
ułatwianie dostępu do takich kredytów poprzez ułatwienie spełnienia wymagań w sferze 
zabezpieczeń, wymaganych przez banki przy udzielaniu kredytów. Gwarancje stanowią więc 
instrument uzupełniający (w pewnym zakresie zastępujący), podnoszący zdolność do 
zabezpieczenia zobowiązań kredytowych przez przedsiębiorcę. Natomiast, po stronie 
kredytodawcy zapewniają one redukcję ryzyka związanego z kredytem. Ten standardowy 
mechanizm logiki „działalności zabezpieczającej” uzupełnia zachęta w postaci dotacji 

                                                      
16 Przy czym warto wskazać, że każde z 16 kryteriów dostępowych w mniejszym lub większym stopniu 
nawiązuje do innowacyjności firmy ubiegającej się o gwarancję. 
17 Warto pamiętać, że gwarancją może też być objęty kredyt finansujący kapitał obrotowy powiązany 
z realizowaną inwestycją (do 50% sumy kosztów kwalifikowalnych projektu). 



  
34 

 

 

 „Ewaluacja systemu realizacji instrumentów finansowych w ramach POIR” 

   

refundacyjnej. Element ten zdecydowanie podnosi atrakcyjność samej gwarancji, bowiem 
ostatecznie obniża wielkość obciążeń związanych ze spłatą zaciągniętego kredytu. 

Gwarancje udzielone są dla akcji kredytowej banków współpracujących z BGK w zakresie 

oferty Funduszu Gwarancyjnego POIR. Obecnie (dane ze stycznia 2019 r.) grono instytucji 

współpracujących obejmuje 10 banków. w tym trzy największe polskie banki, czyli PKO BP, 

PEKAO SA oraz Santander Bank Polska SA oraz oba banki zrzeszające banki spółdzielcze, czyli 

BPS i SGB18. 

  

                                                      
18 Op. cit. 
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3 Opis wyników badania – instrumenty kapitałowe 

3.1 Komplementarność vs. konkurencyjność instrumentów kapitałowych 

3.1.1 Instrumenty krajowe i ich wzajemne oddziaływanie 

Charakterystyki poszczególnych instrumentów kapitałowych – określające kluczowe warunki 

dokonywania inwestycji – zostały wskazane w tzw. term sheet(s) stanowiących załączniki do 

dokumentacji poszczególnych naborów („Zasady naboru oraz wyboru ofert”). Z analizy tych 

warunków wynika, że w konstrukcji wszystkich instrumentów zawarto trzy podstawowe linie 

demarkacyjne mające odpowiednio kierunkować zaplanowaną interwencję przy założeniu 

maksymalizacji komplementarności i minimalizacji substytucji. Poniżej charakteryzujemy te 

demarkacje. 

1) Bazowa grupa docelowa  

Bazową grupę docelową dla prowadzonych inwestycji stanowi populacja 

przedsiębiorstw spełniających definicję MŚP. W instrumencie Starter, BizNest 

i Otwarte Innowacje miejscem rejestracji przedsiębiorcy kwalifikowalnego 

(stanowiącego przedmiot inwestycji) musi być Polska lub kraj należący do UE, EFTA 

bądź EOG. W przypadku instrumentu KOFFI i BRIdge VC/CVC miejsce rejestracji może 

być dowolnie zlokalizowane. W pierwszych trzech wymienionych instrumentach 

działalność gospodarcza przedsiębiorcy kwalifikowalnego musi być prowadzona na 

obszarze Polski. W instrumencie KOFFI taki wymóg dotyczy wyłącznie inwestycji 

sfinansowanych ze środków POIR. Z kolei w instrumencie BRIdge VC/CVC miejsce 

prowadzenia działalności jest dowolne, przy czym przedmiot inwestycji musi 

charakteryzować się występowaniem tzw. polskiego pierwiastka19. We wszystkich 

instrumentach – zgodnie z wymaganiami UE20 – przedsiębiorcą kwalifikowalnym musi 

być podmiot nienotowany na rynku giełdowym (ograniczenie to nie dotyczy 

alternatywnych platform obrotu – w przypadku Polski jest to platforma NewConnect). 

W ramach tej bazowej (ogólnej) grupy docelowej poszczególnym instrumentom 

wyznaczono precyzyjne „strefy” aktywności inwestycyjnej. W instrumencie Starter, 

BizNest i BRIdge VC/CVC celem inwestycyjnym dla pierwszej inwestycji mogą być 

wyłącznie przedsiębiorstwa kwalifikowalne z tzw. grupy „A” (tj. nie prowadzące 

działalności na żadnym rynku, czyli będące przed pierwszą komercyjną sprzedażą21) 

i grupy „B” (prowadzące działalność na dowolnym rynku, lecz nie dłużej niż 7 lat od 

pierwszej komercyjnej sprzedaży). W instrumentach tych możliwe jest także 

dokonywanie inwestycji w przedsiębiorstwa starsze – tj. działające ponad 7 lat (grupa 

                                                      
19 „Polski pierwiastek” oznacza istniejącą lub mającą powstać w oznaczonym czasie, zgodnie z umową 
inwestycyjną, więź łączącą spółkę celową (cel inwestycyjny) z Polską, która w maksymalnie pięcioletniej 
perspektywie czasowej będzie mieć bezpośredni pozytywny wpływ na polski sektor badawczo-rozwojowy lub 
otoczenie rynkowe ściśle z nim związane.  
20 Art. 21 p. 5 rozporządzenia 651/2014.  
21 Zgodnie z rozporządzeniem 651/2014 pierwsza sprzedaż komercyjna oznacza pierwszą sprzedaż ̇przez spółkę ̨
na rynku produktów lub usług poza ograniczoną sprzedażą ̨realizowaną w celu badania rynku. 
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„C”) - ale tylko w odniesieniu do inwestycji kontynuacyjnych (tzw. follow-on) i przy 

spełnieniu kilku restrykcyjnych warunków. Głównie dotyczy to warunku, że 

inwestycja kontynuacyjna może być dokonana wyłącznie w przedsiębiorcę 

kwalifikowalnego, w którego dokonano uprzedniej pierwszej inwestycji, gdy spełniał 

on kryteria przynależności do grupy A lub B22. W dwóch pozostałych instrumentach – 

Otwarte Innowacje, KOFFI – strefy aktywności inwestycyjnej (rozumiane przez 

pryzmat wspomnianych grup – A, B, C) zostały zdefiniowane nieco szerzej. W obu 

tych instrumentach – analogicznie jak w przypadku instrumentu Starter, Biznes i 

BRIdge VC/CVC – dopuszczalne jest inwestowanie w przedsiębiorstwa kwalifikowalne 

z grupy „A” i „B” (przy czym w instrumencie KOFFI nie mówi się wprost o grupie „A” i 

„B” lecz o spółkach znajdujących się w fazie rozwoju, ekspansji lub wzrostu, a także 

we wcześniejszych etapach rozwoju co de facto koresponduje z rozumieniem grupy 

„A” i „B”). W ramach tych instrumentów pośrednicy finansowi mogą także 

inwestować w podmioty z grupy „C” przy czym w tym przypadku grupa ta jest inaczej 

definiowana niż w instrumentach Starter, BizNest i BRIdge VC/CVC. Grupa „C” to 

przedsiębiorstwa działające dłużej niż 7 lat, poszukujące początkowej inwestycji 

o wartości większej niż 50% ich średnich obrotów za ostatnie 5 lat obrachunkowych. 

2) Struktura portfela według grup docelowych 

W instrumentach Starter i BizNest sformułowany został dodatkowy warunek 

brzegowy (delimitacyjny) dotyczący grup docelowych. W instrumencie Starter co 

najmniej 70% portfela pierwszych inwestycji (w ujęciu wartościowym) musi zostać 

dokonanych w przedsiębiorstwa kwalifikowalne z grupy „A” (można domniemywać 

zatem, że w grupę „B” można zainwestować maksymalnie 30% wartości portfela 

pierwszych inwestycji). W instrumencie BizNest 100% wartości pierwszych inwestycji 

to łącznie grupa „A” i „B”. W pozostałych trzech instrumentach nie zdefiniowano 

warunków ograniczających co do struktury portfela pozostawiając zarządzającym 

całkowitą swobodę w tej kwestii. 

3) Kwotowe limity inwestycyjne 

Rolę kolejnej demarkacji mającej „rozdzielić” obszary działania poszczególnych 

instrumentów pełnią limity kwotowe wartości pierwszej inwestycji. Najniższy taki 

limit został zdefiniowany w instrumencie Starter. Pierwsza inwestycja w tym 

przypadku nie może przekroczyć progu 1 mln PLN (łącznie wkład publiczny 

i prywatny), a inwestycja kontynuacyjna 3 mln PLN (łącznie z pierwszą inwestycją; 

wkład prywatny i publiczny liczone razem). W instrumencie BizNest limit dla 

koinwestycji wynosi 4 mln PLN (wkład publiczny i wkład aniołów biznesu na poziomie 

przedsiębiorstwa kwalifikowalnego); w ramach tego limitu musi także „zmieścić” się 

inwestycja kontynuacyjna. Limity dla pozostałych instrumentów zostały zdefiniowane 

na znacznie wyższych poziomach. W instrumencie Otwarte Innowacje kwota 

pierwszej i kontynuacyjnej inwestycji musi zawierać się w przedziale od 5 mln PLN do 

                                                      
22 Sposób zdefiniowania grupy „A”, „B”, „C” wynika bezpośrednio z treści art. 21 pkt. 5 i 6 rozporządzenia 
651/2014.   
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15 mln EUR (ponad 60 mln PLN)23; w instrumencie KOFFI przedział ten jest nieco 

szerszy, gdyż dopuszcza się tu inwestycje już od poziomu 1 mln PLN do 15 mln EUR 

(ponad 60 mln PLN)24. W instrumencie BRIdge VC/CVC wskazany został wyłącznie 

maksymalny limit o wartości 15 mln EUR. 

Wnioski 

Scharakteryzowany powyżej zestaw trzech podstawowych „nominalnych” linii 

demarkacyjnych należy rozpatrywać łącznie i w ujęciu dynamicznym wespół z pozostałymi 

parametrami danego instrumentu. Można tu wskazać na możliwość pojawienia się 

następujących interakcji i problemów: 

1) Najistotniejszą (najsilniejszą) linię demarkacji stanowią limity kwotowe wartości 

pierwszych inwestycji. Ich nominalny rozkład (<1 mln PLN; <4 mln PLN; 1 mln PLN-60 

mln PLN; 5 mln PLN-60 mln PLN; <60 mln PLN25) może sugerować, że instrumenty są 

dobrze „rozgraniczone”, co oznaczałoby, że wzajemnie się uzupełniają, a nie 

konkurują.  

2) Dwa inne parametry definiujące dany instrument mogą jednak znacznie korygować 

skuteczność tego rozgraniczenia. Są to: wymagany minimalny udział kapitału 

prywatnego w deklarowanej kapitalizacji i inwestycji w przedsiębiorstwo 

kwalifikowane oraz limity zaangażowania kapitału publicznego w deklarowanej 

kapitalizacji.  

3) W instrumencie Starter kwotowy wkład PFR do deklarowanej kapitalizacji funduszu 

VC musi wynosić nie mniej niż 20 mln PLN i nie więcej niż 50 mln PLN; nie może on 

także stanowić więcej niż 80% kapitalizacji. Analogiczna proporcja pomiędzy 

kapitałem publicznym (80%), a prywatnym (20%) musi zostać zachowana na poziomie 

inwestycji w spółki portfelowe (przedsiębiorstwa kwalifikowalne)26. W instrumencie 

BizNest deklarowana kapitalizacja pośrednika finansowego może wahać się 

w przedziale od 5 mln PLN do 30 mln PLN przy czym wkład PFR nie może wynosić 

więcej niż 96% kapitalizacji (czyli od 4,8 mln PLN do 28,8 mln PLN). W instrumencie 

tym ze względu na koinwestycyjny charakter, kapitał prywatny w większym zakresie 

ma się pojawiać dopiero na poziomie inwestycji w przedsiębiorstwa kwalifikowalne. 

W tym przypadku na poziomie każdej inwestycji proporcja musi wynosić 50/5027, 

                                                      
23 Górny limit – 15 mln EUR – wynika wprost z art. 21 pkt. 9 rozporządzenia 651/2014.  
24 Przy czym zamiar przeznaczenia części portfela inwestycyjnego na inwestycje w spółki o wysokim potencjale 
wzrostu i znajdujące się na wczesnym etapie wzrostu z czym wiąże się niewielka wartości pierwszej inwestycji 
tj. 1 mln PLN musi być wyraźnie wskazana w strategii inwestycyjnej funduszu VC (stanowiącej załącznik do 
dokumentacji składanej w ramach odpowiedniego naboru).  
25 Wartości faktyczne będą jednak niższe niż te wskazane przez PFR Ventures z uwagi na wielkość kapitalizacji 
funduszu i ograniczenia co do maksymalnej kwoty alokowanej w jedno przedsiębiorstwo. 
26 Proporcja ta ma być kontrolowana i utrzymana za pomocą modelu średniej ważonej lub modelu 
pozyskiwania dodatkowego finansowania prywatnego na poziomie przedsiębiorstwa kwalifikowanego.  
27 W przypadku, gdy inwestycja kontynuacyjna odnosi się do spółki, która zalicza się do grupy „C” udział 
kapitału prywatnego musi wynosić 60%.  
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a źródłem kapitału musi być co najmniej dwóch aniołów biznesu. W sytuacji, gdy 

hipotetyczne średnie wartości funduszy w instrumencie Starter i BizNest powinny być 

zbliżone28 podstawą rozgraniczenia pomiędzy nimi powinny być limity wartości 

inwestycji (1-3 mln PLN vs. 4 mln PLN) i wymogi co do struktury portfela (70% - grupa 

„A” vs. 100% grupa „A”+„B”). W naszej ocenie rozgraniczenia te mogą okazać się 

stosunkowo słabe, powodując konkurowanie przede wszystkim instrumentu BizNest 

z instrumentem Starter. Przyczyny zachodzenia na siebie tych instrumentów należy 

upatrywać w słabości rynku business angels.  

4) Formalny rynek aniołów biznesu – funkcjonujący w oparciu o sieci – jest stosunkowo 

mało skuteczny w sensie inwestycyjnym. Sieci aniołów biznesu jakie powstały 

w oparciu o środki publiczne (działanie 3.3 POIG) pełniły głównie rolę platform 

promocyjnych, szkoleniowych i networkingowych; ich dorobek inwestycyjny wyniósł 

na przestrzeni kilku lat kilkanaście transakcji. Zapewne znacznie rozleglejszy 

i dynamiczniejszy w sensie transakcyjnym jest rynek nieformalny (działający poza 

sieciami)29. Z danych publikowanych przez EBAN wynika, że liczba transakcji 

rejestrowanych (monitorowanych przez sieci) w latach 2014-2017 zawierała się 

w przedziale 32 do 47 (rocznie) przy średniej wartości inwestycji wynoszącej od 173 

tys. EUR do 340 tys. EUR30. Z nieusystematyzowanych danych wnioskujemy jednak, że 

jakkolwiek liczba aktywnych aniołów biznesu systematycznie wzrasta, to jednostkowa 

inwestycja pozostaje na stosunkowo niskim poziomie. W warunkach polskich 

w przypadku rynku nieformalnego tego typu inwestycje charakteryzują się 

wartościami rzędu kilkudziesięciu tysięcy PLN31. Wynika to zarówno ze skali 

podejmowanego ryzyka, jak i dominacji inwestycji o niskiej kapitałochłonności 

(głównie ICT czy usługi). W efekcie, jeśli na poziomie inwestycji w przedsiębiorstwa 

kwalifikowalne pojawią się stosunkowo niewielkie (kilkadziesiąt – kilkaset tysięcy 

PLN) kwoty kapitału aniołów biznesu to zagospodarowanie (wykorzystanie) całego 

dopuszczalnego limitu kwotowego (4 mln PLN w tym 2 mln PLN od aniołów biznesu) 

może okazać się trudne. Instrument BizNest, w takiej sytuacji niejako 

„automatycznie” (ze względu na urealniony limit kwotowy inwestycji odpowiadający 

w praktyce limitowi instrumentu Starter) zorientuje się na grupę docelową właściwą 

dla instrumentu Starter konkurując z nim o projekty. Dodatkowym zagrożeniem jest 

obecność doświadczonych aniołów biznesu wśród kluczowego personelu funduszy 

w programie Starter. Nieco lepsze warunki finansowe (budżet operacyjny) zachęcały 

                                                      
28 Teoretycznie można założyć że hipotetyczny fundusz Starter powinien wahać się w granicach od 25 mln PLN 
do 62,5 mln PLN (20 mln PLN/80% - 50 mln PLN/80%) a fundusz BizNest od 5 mln PLN do 30 mln PLN, a razem 
z kapitałem wniesionym do spółek portfelowych 10-60 mln PLN (5+5 – 30+30). Z posiadanych danych wynika, 
że średni budżet inwestycyjny w instrumencie Starter wynosi ok. 41,5 mln PLN, a w BizNest 23,4 mln PLN (czyli 
46,8 mln PLN włącznie ze środkami koinwestorów).  
29 Nie jest on monitorowany i objęty usystematyzowaną statystyką.  
30 Por. ‘EBAN Statistics Compendium. European Early Stage Market Statistics’, raporty: 2014, 2015, 2016 i 2017.    
31 Informacje te pozyskano głównie w trakcie indywidualnych wywiadów oraz w trakcie ewaluacji Działania 3.1 
POIG, Działania 3.2 POIG oraz poddziałania 1.3.1 POIR. 
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aniołów biznesu do dołączania do funduszy tworzonych na potrzeby programu 

Starter. Tym samym w programie BizNest mogą znaleźć się mniej doświadczeni 

inwestorzy i jednocześnie dysponujący niższymi kwotami inwestycyjnymi. Ostatni 

z mechanizmów zapewniających delimitację pomiędzy instrumentami (struktura 

portfela) może w takiej sytuacji okazać się niekorzystny z punktu widzenia logiki 

instrumentu Starter. Jeśli oba te instrumenty upodobnią się pod względem średniej 

kwoty inwestycji to swoboda decyzyjna menedżerów funduszy Starter będzie 

skrępowana (będą musieli inwestować przede wszystkim w spółki z grupy „A”), 

podczas gdy fundusze BizNest nie będą miały takiego obliga (mogą inwestować 

w spółki z grupy „A”). Jeśli zatem oba instrumenty w praktyce będą wspierały te same 

projekty, znajdujące się w tej samej fazie rozwoju i wymagające takich samych porcji 

kapitału, utrzymywanie zróżnicowanych warunków inwestowania (limit kwotowy, 

wymagana struktura portfela) stanie się elementem nie wnoszącym żadnej wartości 

dodanej z punktu widzenia rynku VC, jak i beneficjentów ostatecznych. W naszej 

ocenie elementem różnicującym oba instrumenty – zapewniającym 

komplementarność rozumianą jako dostarczanie różnej (uzupełniającej się) wartości 

dodanej – powinno być źródło know-how „dodawanego” do inwestycji kapitałowej: w 

instrumencie Starter jest to kapitał plus know-how fund managerów, a w 

instrumencie BizNest jest to kapitał plus know-how reprezentowany w osobie 

(renomowanego, doświadczonego) anioła biznesu. Doświadczenia rynków funduszy 

VC i rynków aniołów biznesu pokazują, że to know-how może bardzo się różnić co do 

natury i użyteczności (w zależności od potrzeb inwestycji).  

5) Podobne problemy polegające na osłabieniu skuteczności niektórych mechanizmów 

demarkacyjnych mogą pojawić się w przypadku trzech pozostałych instrumentów. 

W instrumencie Otwarte Innowacje, KOFFI i BRIdge VC/CVC limity kwotowe dla 

inwestycji pierwotnej i kontynuacyjnej zostały zdefiniowane praktycznie na tych 

samych poziomach (maksymalnie do 15 mln EUR)32. Pomimo zróżnicowania wartości 

kwotowego zaangażowania kapitałów publicznych w deklarowaną kapitalizację 

funduszu, co powinno wpłynąć na zróżnicowanie wielkości funduszy (i tym samym 

wartości pierwszych inwestycji)33, systemowe problemy z podażą kapitałów 

prywatnych34 mogą spowodować, że fundusze upodobnią się do siebie pod 

                                                      
32 Przy uwzględnieniu ograniczenia na poziomie 20% wartości budżetu inwestycyjnego w jedno 
przedsiębiorstwo. 
33 Przy czym należy zaznaczyć, że w instrumencie Otwarte Innowacje i KOFFI jeśli inwestorzy prywatni będą 
„dopasowywać” swoją podaż kapitału wyłącznie do minimalnego i maksymalnego poziomu wkładu publicznego 
(nie przekraczając wskazanych progów procentowych: tj. odpowiednio 60/40 i 50/50), to wówczas rozmiary 
funduszy VC będą i tak zbliżone.  
34 Z posiadanych danych wynika, że w części uruchamianych funduszach kapitał prywatny pochodzi głównie od 
osób fizycznych (m.in. przedsiębiorców, aniołów biznesu). Również koinwestycyjny charakter Programu BizNest 
oraz Otwartych Innowacji (dla dwóch wybranych dotychczas funduszy) będzie wpływał na wzrost reprezentacji 
osób fizycznych. Sytuacja ta znacznie odbiega od rozwiązania modelowego, gdzie źródeł podaży jest znacznie 
więcej (fundusze emerytalne, fundusze powiernicze, korporacje przemysłowe, instytucje naukowe, 
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względem rozmiarów, a w konsekwencji wartości kwotowych limitów 

inwestycyjnych. Ograniczenie konkurencji pomiędzy instrumentami i 

zmaksymalizowanie ich komplementarności będzie wówczas zależało od skuteczności 

uzupełniających – „jakościowych” – mechanizmów rozgraniczających instrumenty. 

Mamy tu na myśli dyspozycje dotyczące rodzaju finansowanych projektów jakie 

pojawiły się w odniesieniu do instrumentu Otwarte Innowacje i BRIdge VC/CVC. 

W tym pierwszym instrumencie przedmiotem inwestycji powinny być projekty 

innowacyjne (nowe produkty/procesy) wykorzystujące wiedzę zasoby i technologie 

pochodzące z zewnętrznych źródeł (np. sektor nauki), a przedmiotem finansowanych 

prac powinny być m.in. certyfikacja wyników prac B+R, budowa demonstratorów, 

prototypów, prace wdrożeniowe)35. W instrumencie BRIdge VC/CVC inwestycje 

funduszy powinny spełniać kryterium polskiego pierwiastka, co oznacza istnienie (w 

momencie inwestycji) lub powstanie w oznaczonym w umowie inwestycyjnej czasie, 

więzi łączącej spółkę (przedmiot inwestycji) z Polską, która w maksymalnie 

pięcioletniej perspektywie czasowej będzie mieć bezpośredni pozytywny wpływ na 

polski sektor badawczo-rozwojowy lub otoczenie rynkowe ściśle z nim związane36. 

Ponieważ w ramach ewaluacji nie uzyskano dostępu do umów inwestycyjnych, nie 

można ocenić sposobu operacjonalizacji tych jakościowych dyspozycji mających 

wzmacniać komplementarność i rozgraniczać obszary oddziaływania tych trzech 

instrumentów37. 

Podsumowanie 

1) Istnieje ryzyko, że warunki rynkowe (podaż kapitałów prywatnych) spowoduje, iż 

fundusze VC zasilone z instrumentów Starter i BizNest zostaną skierowane do tej 

samej grupy docelowej konkurując o te same projekty inwestycyjne. Jeżeli do analizy 

włączone zostaną projekty dotacyjne o charakterze kapitałowym z programu BRIdge 

Alfa, konkurencja o projekty stanie się znacząca, a o atrakcyjności instrumentu (z 

punktu widzenia podmiotu poszukującego kapitału) będzie decydować atrakcyjna 

wycena spółki i zakres formalności38. W takiej sytuacji utrzymywanie niektórych 

ograniczeń (limit kwotowy, struktura portfela) może stać się przeciw produktywne. 

                                                                                                                                                                      
przedsiębiorcy, osoby fizyczne) i są one zróżnicowane co do natury, preferencji inwestycyjnych i przede 
wszystkim zasobności kapitału.  
35 Porównaj: Kluczowe warunki naboru oraz wyboru Funduszy VC – PFR Otwarte Innowacje FIZ („Term Sheet”) 
pkt. 10 i 11.  
36 Por.: Procedura naboru oraz wyboru propozycji inwestycyjnych na utworzenie funduszy kapitałowych 
w Programie BRIdge VC finansowanych ze środków PFR NCBR CVC FIZ oraz Inwestorów Prywatnych, str. 17.  
37 Jakościowy charakter tych zapisów może być trudny to precyzyjnego zoperacjonalizowania i przełożenia na 
zapisy nie budzące wątpliwości co do sposobu interpretacji wszelkich (trudnych obecnie do przewidzenia) 
sytuacji decyzyjnych. Sytuacja ta będzie traktowana przez fundusze (podmioty zarządzające, dostawców 
kapitału) jako element ryzyka systemowego i może ograniczać popyt na instrumenty.  
38 Biorąc pod uwagę wielkość dotacji w instrumencie BRIdge Alfa (80%), przewaga konkurencyjna w możliwej 
do zaoferowania wycenie spółki przez fundusz BRIdge Alfa będzie zawsze wyższa w stosunku do instrumentów 
zwrotnych Starter czy BizNest, które inwestują całość kwoty w spółkę portfelową i oczekują zysku z całości 
inwestycji a nie tylko z wkładu prywatnego. 
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Bardziej wartościowe i użyteczne może być budowanie delimitacji i jednocześnie 

komplementarności takich funduszy wokół osoby renomowanego anioła biznesu 

obecnego w instrumencie BizNest vs. zespół inwestycyjny w funduszu Starter. 

2) Problemy z podażą kapitałów prywatnych mogą również zahamować zróżnicowanie 

rozmiarów funduszy VC w instrumencie Otwarte Innowacje, KOFFI i BRIdge VC/CVC 

osłabiając ich wzajemną komplementarność (fundusze zaczną się orientować na 

podobną grupę docelową projektów inwestycyjnych). Utrzymanie rozgraniczenia 

i komplementarności pomiędzy nimi będzie możliwe wówczas na bazie 

„jakościowych” zapisów jakie znajdują się w Term Sheet instrumentu Otwarte 

Innowacje (projekty innowacyjne) i BRIdge VC/CVC (polski pierwiastek), o ile zapisy te 

uda się precyzyjnie zoperacjonalizować w umowach inwestycyjnych bez stwarzania 

nadmiernego ryzyka regulacyjnego dla inwestorów prywatnych. Teoretycznie, 

konkurencja pomiędzy tymi instrumentami powinna być osłabiana poprzez 

zmniejszenie – w instrumencie KOFFI i BRIdge VC/CVC – ograniczeń geograficznych (w 

KOFFI tylko środki pochodzące z POIR muszą być inwestowane bezpośrednio 

w Polsce; w instrumencie BRIdge VC/CVC ograniczeń geograficznych nie ma, chociaż 

definicja „polskiego pierwiastka” takie ograniczenia wyznacza). 

3) Instrumenty: Otwarte Innowacje, KOFFI i BRIdge VC/CVC są komplementarne wobec 

instrumentu Starter i BizNest dzięki rozłączności kwotowych limitów inwestycyjnych 

i niższych wartości hipotetycznych deklarowanych kapitalizacji. 

3.1.2 Instrumenty wdrażane przez EFI a instrumenty krajowe  

Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach środków UE (Plan Junckera, COSME, HORYZONT 

2020) dysponuje kilkoma instrumentami, które mogą być wykorzystywane do zasilania 

zwrotnego funduszy VC. Są to:  

1) InnovFin Venture Capital (instrument funkcjonujący w ramach programu Horyzont 

2020; tzw. Innovin Equity – Early Stage Window). Z instrumentu tego EFI dokonuje 

inwestycji w portfelowe fundusze VC na kwotę maksymalnie 50 mln EUR, przy czym 

zaangażowanie EFI w całkowitą kapitalizację funduszu VC musi wynosić nie mniej niż 

7,5% i nie więcej niż 25%. EFI dopuszcza – co jest bardzo korzystnym rozwiązaniem – 

przekroczenie wskazanych limitów (przekroczenie progu 25%, ale nie więcej niż 50%) 

w sytuacji, gdy inwestycja EFI jest dokonywana jako tzw. cornerstone, czyli EFI 

występuje jako pierwszy inwestor (tzw. first closing) w funduszu VC co ma 

uwiarygadniać jego zespół zarządzający oraz strategię i stanowić zachętę dla 

inwestorów prywatnych. Dokapitalizowane fundusze mogą działać przez okres 

maksymalnie (do) 15 lat (z możliwością przedłużenia maksymalnie o 3 lata), 

a inwestycje EFI są dokonywane na zasadzie pari-passu. Ostatecznym beneficjentem 

inwestycji funduszy VC muszą być przedsiębiorcy mający status MŚP. EFI wymaga, 

aby co najmniej dwukrotność środków pozyskanych od EFI lub co najmniej 2/3 kwoty 

inwestycji została zainwestowana w przedsiębiorców utworzonych 

(zarejestrowanych) lub działających na terenie UE znajdujących się we wczesnej fazie 
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rozwoju (early stage)39. Pozostałe środki mogą być inwestowane w inne fazy i bez 

ograniczeń geograficznych. 

2) InnovFin Business Angels (instrument w ramach programu Horyzont 2020; tzw. 

Innovin Equity – Early Stage Window). Instrument ten posiada zbliżone parametry jak 

omówiony powyżej. Inwestycja w fundusz BA nie może przekroczyć kwoty 50 mln 

EUR i stanowić więcej niż 50% kapitalizacji. Przy czym, jeśli taki fundusz ma charakter 

koinwestycyjny to udział EFI w jego kapitalizacji może wynosić nawet do 100% przy 

czym na poziomie beneficjentów ostatecznych (przedsiębiorstwa, w które inwestuje 

się) proporcja zaangażowania kapitału musi wynosić 50/50 (reguła ta jednak nie musi 

obowiązywać w przypadku inwestycji kontynuacyjnych). Analogicznie, maksymalny 

czas funkcjonowania fundusz BA to 15 lat (z możliwością przedłużenia maksymalnie 

o 3 lata); inwestycje muszą być dokonywane w przedsiębiorców znajdujących się we 

wczesnej fazie rozwoju; podział środków uzyskanych z wyjść dokonywany jest na 

zasadzie pari passu.  

3) Expansion & Growth Window (instrument w ramach programu Horyzont 2020; jedno 

z dwóch „okien” wchodzących w skład EFSI Equity Instrument). Inwestycja EFI 

w ramach tego instrumentu może wynosić nie mniej niż 7,5% i nie więcej niż 25% 

kapitalizacji przy kwotowym zaangażowaniu EFI wynoszącym nie więcej niż 50 mln 

EUR. Fundusz VC musi zostać utworzony na terenie UE, a w jego strategii musi 

znaleźć się cel inwestycyjny w postaci dokonania co najmniej 50% inwestycji 

w podmioty uprawnione tj. w tym przypadku przedsiębiorstwa znajdujące się w fazie 

ekspansji i wzrostu40. Okres życia funduszu wynosi 15 lat (z możliwością wydłużenia 

o maksymalnie 3 lata), podział środków z wyjścia odbywa się na zasadzie pari-passu.  

4) Equity Facility for Growth (instrument w ramach programu COSME). Jest to 

instrument zbliżony w swojej charakterystyce do opisywanych poprzednio, przy czym 

zaangażowanie kwotowe EFI nie może przekraczać 30 mln EUR41. Finansowani 

przedsiębiorcy muszą mieć status MŚP i znajdować się w fazie ekspansji lub wzrostu, 

przy czym fundusz może inwestować także w inne fazy rozwoju, co jednak będzie 

                                                      
39 Według EFI składają się na to takie fazy jak: proof-of-concept, seed, start-up, other early stage. Faza ta jest 
także definiowana jako: seed + runda “A”. Por. ‘Annex III to the Open Call for Expression of Interest to select 
Financial Intermediaries under the EFSI Equity Instrument; Investment Guidelines for EFSI Early Stage Window 
of the EFSI Equity Instrument’, str. 2 oraz przypis 16, http://www.eif.org/what_we_do/equity/efsi/index.htm.  
40 Faza ta w dokumentach EFI jest definiowana następująco: “/…/ the stage of development of a company that 
has already established a product or service, and has already generated revenue, but may or may not be 
making a profit and needs financing to grow and expand, including in order to finance increased production 
capacity, market or product development, provide additional working capital or is used for a transfer of 
business with a view to further grow the business.” Por. Investment Guidelines for EFSI Expansion & Growth 
Window of the EFSI Equity Instrument. Dokument dostępny pod adresem:  

http://www.eif.europa.eu/what_we_do/equity/efsi/call/Annex_II-
investment_guidelines_for_the_expansion_and_growth_stage_window.pdf  
41 Przy czym zaangażowanie EFI nie może być mniejsze niż 7,5% i nie większe niż 25% na jakimkolwiek etapie 
pozyskiwania kapitału do funduszu (any closing).  

http://www.eif.europa.eu/what_we_do/equity/efsi/call/Annex_II-investment_guidelines_for_the_expansion_and_growth_stage_window.pdf
http://www.eif.europa.eu/what_we_do/equity/efsi/call/Annex_II-investment_guidelines_for_the_expansion_and_growth_stage_window.pdf
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powodowało proporcjonalne obniżenie zaangażowania EFI (celem funduszu powinno 

być, aby 50% inwestycji dotyczyło fazy ekspansji i wzrostu). 

Z informacji publikowanych przez EFI wynika, że do końca 2018 roku z instrumentów 

kapitałowych będących w dyspozycji EFI dokapitalizowano cztery fundusze i jeden fundusz 

oferujący finansowanie typu venture debt i mezzanine42, które dedykowane są inwestycjom 

na rynku polskim: 

• Innovation Nest II SCSp – jest to fundusz kierowany przez renomowanego inwestora 

i anioła biznesu Piotra Wilama, koncentrujący się na inwestycjach w oprogramowanie 

B2B. Fundusz zakłada inwestowanie w przedsiębiorców posiadających konkurencyjny 

produkt i osiągających pierwsze przychody. Docelowa kapitalizacja funduszu ma 

wynosić 30 mln EUR przy zaangażowaniu EFI na poziomie 12,18 mln EUR. Fundusz 

planuje dokonać 25 pierwszych inwestycji, a następnie ok. 10 inwestycji 

kontynuacyjnych43; obszar działania to cała Europa Środkowo-Wschodnia; 

• Market One Capital – jest to fundusz koncentrujący się na inwestycjach w projekty 

typu „SaaS based marketplace” o docelowej kapitalizacji 150 mln PLN. Udział EFI 

w funduszu wynosi 15 mln EUR; fundusz posiada biuro w Warszawie i Barcelonie 

zakłada inwestowanie w Polsce, Hiszpanii, we Włoszech, na Ukrainie i w Rumunii44. 

• Value 4 Capital Poland Plus – jest to fundusz o docelowej kapitalizacji 150 mln EUR 

zasilony finansowo przez EFI oraz pośrednio przez Polski Fundusz Funduszy Wzrostu 

zarządzany przez BGK; fundusz zorientowany jest na inwestycje w szeroko rozumiany 

sektor usług (usługi outsourcingu, usługi medyczne, usługi telekomunikacyjne, usługi 

okołoprodukcyjne związane z tworzeniem łańcucha wartości) głównie na terenie 

Polski, krajów Bałtyckich i Rumunii; przewiduje inwestycje w przedziale 10-25 mln 

EUR w projekty znajdujące się w fazie wzrostu. 

• Cogito Fund I – fundusz venture capital działający w branży ICT ukierunkowany na 

wczesne fazy rozwoju oraz fazę wzrostu przedsiębiorstw ulokowanych w Polsce, 

krajach Europy Środkowo-Wschodniej i w Niemczech. Jest to pierwsza runda dla tego 

funduszu, który został założony przez doświadczonych partnerów działających na 

polskim i amerykańskim rynku VC. Fundusz został sfinansowany ze środków własnych 

EFI, EIB-EIF SME Funds Investment Facility oraz Risk Capital Resources. 

• Credit Value Investments – fundusz funkcjonujący od 2012 r. i specjalizujący się 

w udzielaniu pozabankowego finansowania dłużnego, takiego jak venture debt czy 

                                                      
42 Ze sprawozdań z posiedzeń Rady Dyrektorów EFI wynika, że w czerwcu 2917 roku podjęto także decyzję 
o inwestycji w fundusz Avia Capital 1. Fundusz nie rozpoczął jednak działalności. EFI dokonało także inwestycji 
w fundusz 21 Concordia (poprzez Polski Fundusz Funduszy Wzrostu) oraz Avallon MBO Fund II (także poprzez 
Polski Fundusz Funduszy Wzrostu). Ponieważ oba fundusze zakończyły już inwestowanie (planowany termin 
likwidacji to odpowiednio 17.11.2023 i 20.12.2022) w naszej analizie pominięto oba podmioty.   
43 Na podstawie prezentacji Innovation Nest II (http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/pierwsza-polska-umowa-
innovfin-equity-efi-zainwestuje-innovation-nest/).  
44 Na podstawie informacji prasowej opublikowanej przez fundusz.  
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mezzanine. Finansowanie zostało udzielone w ramach InnovFin SME Guarantee 

Facility. 

Wnioski i podsumowanie 

1) Instrumenty wdrażane przez EFI charakteryzują się znacznie mniejszym poziomem 

wymagań (ograniczeń) w zakresie polityki inwestycyjnej, dając zarządzającym dużą 

swobodę operacyjną; w instrumentach tych nie obowiązują kwotowe limity 

inwestycyjne (<15 mln EUR), ani inne ograniczenia wynikające z przepisów o pomocy 

publicznej (gdyż w każdym przypadku obowiązuje zasada pari-passu); dostęp do 

środków oferowanych przez EFI odbywa się w trybie naboru ciągłego (jest on otwarty 

do 31 maja 2019 roku45 pokrywając się z okresem dystrybucji instrumentów 

wdrażanych przez PFE Ventures).  

2) Liczba funduszy VC uruchomionych (bądź w trakcie uruchamiania) w oparciu o środki 

EFI jest bardzo mała (obecnie 4+1), co nie powinno w sposób istotny zaostrzać 

konkurencji na rynkach zasilanych przez PFR Ventures. Fundusze te, pomimo istotnej 

kapitalizacji, zakładają inwestowanie również poza Polską, co zniweluje wpływ na 

krajowy rynek venture capital. Tak mała liczba funduszy zasilonych poprzez 

instrumenty będące pod zarządem EFI może wskazywać, że choć są one bardzo 

atrakcyjne ze względu na mało restrykcyjne wymagania co do polityki inwestycyjnej 

to dostęp do nich nie jest łatwy. Główną trudnością są wymagania stawiane 

zespołom zarządzającym, związane z doświadczeniem inwestycyjnym oraz 

zrealizowanymi wyjściami z inwestycji. Z instrumentu InnovFin Equity – z którego 

zasilono fundusz Innovation Nest II i Market One Capital – w całej UE, od momentu 

jego uruchomienia („open call” jest datowany na 16 października 2016 r.) zasilono 

łącznie 27 funduszy, najwięcej we Francji (7), we Włoszech (4), w Holandii (4) 

i Hiszpanii (3)46. Szybkie zbliżanie się momentu zakończenia dystrybucji tych środków 

(połowa 2019 roku) i stosunkowo niewielka liczba funduszy „per kraj” może 

wskazywać, że ryzyko pojawienia się dużej liczby funduszy VC w Polsce zasilonych 

z tego źródła jest małe, a nawet bardzo małe.  

3) Środki finansowe EFI alokowane w polskich funduszach VC stają się komplementarne 

w stosunku do wkładu PFR Ventures. Fundusze Innovation Nest II i Cogito Fund I47 

zdecydowały się na włączenie do funduszu środków oferowanych w ramach 

programu KOFFI, a kolejne mogą pojawić się w ramach programu BRIdge VC/CVC. 

Niemniej liczba (i wartość) ta jest ograniczona z uwagi na brak możliwości 

skorelowania czasowego procedur aplikacyjnych do naborów krajowych i do EFI. 

                                                      
45 ‘Open call for expression of interest to select financial intermediaries under the EFSI Equity Instrument’, 
published on 14 October 2016 and updated on 25 April 2018.   
46 ‘InnovFin Equity Facility for Early-Stage. Implementation Update’, 30/06/2018.  
47 27 grudnia 2018 r. w ramach instrumentu KOFFI podpisano także umowę inwestycyjną z jeszcze jednym 
funduszem, którego inwestorem jest EFI. Jeszcze bardziej potwierdza to tezę, że środki EFI będą stanowiły 
element komplementarny a nie substytucyjny (konkurencyjny).   
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4) Instrumenty EFI – pomijając ich ewentualną rolę komplementowania kapitałów 

krajowych, jeśli będą służyć do kapitalizacji funduszy inwestujących w Polsce, to 

raczej – ze względu na wymagania co do ekonomiki funduszy – nie będą stanowiły 

zagrożenia konkurencyjnego dla instrumentu Starter i BizNest. Fundusze zasilone 

przez EFI będą poruszać się w strefie instrumentów Otwarte Innowacje, KOFFI 

i BRIdge VC/CVC (a więc powyżej progu 3-4 mln PLN), przy czym ze względu na 

mniejsze ograniczenia inwestycyjne będą one mogły oferować atrakcyjniejsze 

warunki inwestycyjne. Paradoksalnie uważamy, że fundusze te mogą generować 

znacznie więcej korzyści (komplementarności) niż konkurencji, gdyż ich status (zasada 

pari passu sprawia, że traktowane są jako fundusze prywatne) umożliwi funduszom 

„krajowym” koinwestowanie z nimi lub też realizowanie transakcji replacement. 

5) Należy zaznaczyć jednak, że istotnym zagrożeniem, choć jak na razie o małej sile 

oddziaływania na instrumenty krajowe, jest ryzyko drenażu przez instrumenty EFI 

dobrych, skutecznych i renomowanych zespołów zarządzających, dla których warunki 

oferowane przez EFI mogą być zdecydowanie bardziej atrakcyjne od warunków 

i wymagań instrumentów krajowych, w tym przede wszystkim licznych kosztów 

i ryzyka regulacyjnego, wynikającego np. z wymogów sprawozdawczych, kontrolnych, 

niespójności w zakresie interpretacji przepisów unijnych, praktyki interpretacji 

działające wstecz, opóźnień w negocjowaniu umów, itd.).  

3.2 Wdrażanie instrumentów kapitałowych 

3.2.1 Wpływ zmian w warunkach naborów realizowanych przez PFR Ventures na 

efektywność alokacji kapitału w ramach oferowanych instrumentów 

finansowych 

W trakcie kolejnych naborów na pośredników finansowych w podstawowych dokumentach 

(Zasady naboru; Term Sheet) dokonywano korekt niektórych zapisów. Zmiany te można 

scharakteryzować następująco.   

Inwestycje w innowacyjne start-upy – Starter (PFR Starter FIZ), poddziałanie 3.1.1 POIR 

1) Term Sheet dla naboru nr 248 (pkt 7) wskazywał, że przedsiębiorstwo kwalifikowalne 

w momencie wypłaty mu środków pochodzących z inwestycji pośrednika 

finansowego musi posiadać siedzibę na terenie Polski bądź innego kraju należącego 

do UE, EFTA lub EOG i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce. Term Sheet 

dopuszczał jednak możliwość zainwestowania do 10% wartości budżetu 

inwestycyjnego (włącznie z inwestycjami kontynuacyjnymi) w przedsiębiorstwa 

kwalifikowalne posiadające siedzibę poza granicami Polski (ale na terenie UE, EFTA, 

EOG) i nie prowadzące na jej terenie działalności gospodarczej. W naborze nr 

3 możliwość inwestowania w przedsiębiorców spoza Polski została zniesiona. Zmiana 

ta została utrzymana w dwóch kolejnych naborach. 

                                                      
48 Nabór nr 1 nie odbył się w związku z czym nabór nr 2 był chronologicznie naborem pierwszym.  
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2) Term Sheet dla naboru nr 2 i 3 (pkt 8) definiując limity inwestycyjne wskazywał, że 

udział pośrednika finansowego we własności przedsiębiorcy kwalifikowalnego 

w wyniku pierwszej inwestycji powinien wynosić nie mniej niż 10% i nie więcej niż 

49% praw udziałowych. W naborze nr 4 i 5 dolny limit (10%) został zniesiony. 

3) Term Sheet dla naboru nr 2 (pkt 24) wskazywał trzy progi wartości carried interest 

uzależnione od wysokości uzyskanego zwrotu względem kapitalizacji (deklarowanej 

kapitalizacji). W naborze nr 3 proponowane progi zostały zniesione i zastąpione 

wymogiem przedłożenia przez oferenta własnej propozycji wysokości carried interest. 

W kolejnych naborach zapis ten został utrzymany. 

4) W Term Sheet dla naboru nr 2, 3 i 4 w pkt 21 określono poziomy stałej i zmiennej 

części opłaty za zarządzanie należnych pośrednikowi finansowemu. Wskazano tu, że 

opłata zmienna może być wypłacana dopiero od drugiego roku (tj. trzeciego półrocza) 

okresu inwestycyjnego (do końca okresu kwalifikowalności). W naborze nr 

5 dokonano korekty tych zapisów co umożliwiło wypłatę wynagrodzenia zmiennego 

już od początku okresu inwestycyjnego (możliwe stało się też wypłacanie tej części 

wynagrodzenia w formie zaliczkowej). 

5) W Zasadach naboru oraz wyboru ofert dla naboru nr 2 w § 9, pkt 9.4 zdefiniowano 

zestaw kryteriów merytorycznych, w oparciu o który dokonywano oceny zespołu 

zarządzającego i kluczowego personelu. Kryteria te zawierały m.in. pięć rodzajów 

doświadczenia: inwestycyjne, doświadczenie we wspieraniu działalności spółek 

portfelowych, doświadczenie branżowe, biznesowe, doświadczenie w pozyskiwaniu 

finansowania dla przedsiębiorstw (również w ramach kolejnych rund). W naborze nr 

3 w kryteriach oceny pojawił się dodatkowy – szósty – rodzaj doświadczenia tj. 

doświadczenie przedsiębiorcze49; ten rozszerzony katalog rodzajów doświadczenia 

został utrzymany w kolejnych naborach.  

Inwestycje grupowe aniołów biznesu w MŚP (PFR BizNest FIZ), poddziałanie 3.1.2 POIR 

1) Term Sheet dla naboru nr 1 i 2 w pkt. 16 wskazywał na możliwość dokonania 

obniżenia deklarowanej kapitalizacji bądź wypowiedzenia umowy inwestycyjnej 

w przypadku braku osiągnięcia minimalnych poziomów wydatkowania budżetu 

inwestycyjnego tj.  min. 20%, 40%, 60% i 80% budżetu odpowiednio po 1 roku, 

2 latach, 3 latach i 4 latach licząc od początku okresu inwestycyjnego. Zapisy te 

począwszy od naboru nr 3 zostały zmienione, co polegało na znacznym obniżeniu 

progów, odpowiednio do poziomu: 5%, 25%, 40% i 60%. 

2) W Term Sheet dla naboru nr 1 w pkt. 21 określono zasady wynagradzania 

pośredników finansowych. Wskazano tam, że część zmienna opłaty za zarządzanie 

będzie płatna począwszy od drugiego roku okresu inwestycyjnego do końca okresu 

kwalifikowalności. Zapis ten obowiązywał także w naborach nr 2 i 3. W naborze nr 

4 wprowadzono zmianę polegającą na dopuszczalności wypłaty części zmiennej już 

od początku okresu inwestycyjnego z możliwością wypłaty zaliczkowej. Zmianie 

                                                      
49 Zasady naboru oraz wyboru ofert nr 3 na Pośredników Finansowych, § 9, pkt 9.3.3. litera „A”, vi, str. 14.  
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uległy także dopuszczalne półroczne stawki procentowe dla każdej części 

wynagrodzenia (poprzez umożliwienie wypłaty części zmiennej od początku okresu 

inwestycyjnego łączna suma stawek wzrosła w początkowym okresie funkcjonowania 

funduszu, ulegając obniżeniu półroczach od 3 do 6). 

3) W Term Sheet dla naboru nr 1 w pkt. 29 zawarto wymóg utworzenia komitetu 

inwestycyjnego, którego skład i sposób podejmowania decyzji powinny zostać 

określone w ofercie. W naborze nr 2 wskazano jednak, aby komitet składał się 

w większości z członków kluczowego personelu, a przez to, aby osoby te miały 

decydujący wpływ na podejmowane decyzje. W kolejnych dwóch naborach zapis ten 

został utrzymany.  

Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii (PFR Otwarte Innowacje FIZ), 

działanie 2.2 POIR 

1) W Term Sheet dla naboru nr 1 w pkt. 15 zdefiniowane zostały limity kwotowe 

i procentowe dla pojedynczej inwestycji pierwotnej (nie mnie niż 5 mln PLN i nie 

więcej niż 15 mln EUR; nie więcej niż 20% budżetu inwestycyjnego). W naborze nr 

2 do warunków tych dodano kolejny, definiujący progi zaangażowania we własności 

spółki (przedsiębiorcy kwalifikowalnego) w ramach pierwszej inwestycji (od 10% do 

49% udziału we własności).  

2) W Term Sheet w naborze nr 1 i nr 2 w pkt 25 wskazano na możliwość obniżenia 

deklarowanej kapitalizacji w przypadku braku osiągnięcia minimalnych poziomów 

wydatkowania budżetu inwestycyjnego tj.  min. 30%, 50%, 70% budżetu odpowiednio 

po 2, 3, 4 latach licząc od początku okres inwestycyjnego. W naborze nr 3 dodano 

dodatkowy próg w wysokości 10% dla pierwszych 12 miesięcy od początku okresu 

inwestycyjnego.  

3) W Term Sheet w naborze nr 1 i 2 w pkt. 36 zdefiniowane zostały procentowe limity 

stałej i zmiennej części opłaty za zarządzanie. W kolejnym naborze (nr 3) limity te 

zostały skorygowane w ten sposób, że obniżeniu do poziomu 1,25% uległa stawka 

wynagrodzenia zmiennego, przy czym wynagrodzenie to miało być wypłacane także 

w pierwszych dwóch okresach półrocznych (poprzednio w okresach tych 

wynagrodzenie to nie było należne); podwyższeniu uległa stawka wynagrodzenia 

stałego przy jednoczesnym skróceniu czasu jego wymagalności (do 4 roku); skróceniu 

uległ również okres wypłaty wynagrodzenia (z 6 do 5 lat). 

Konkurencyjny Ogólnopolski Fundusz Funduszy Innowacyjnych (PFR KOFFI FIZ), 

poddziałanie 3.1.4 POIR 

Term Sheet instrumentu KOFFI jaki został opublikowany w listopadzie 2017 r. uległ  

następującym zmianom50:  

                                                      
50 Wszystkie umowy inwestycyjne jakie podpisano do końca 2018 r. bazowały na poprawionej wersji Term 
Sheet.  
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1) W pkt. 17 ograniczenia rodzajowe (wymóg posiadania przez przedsiębiorcę, 

w którego dokonywano inwestycji, siedziby na terytorium RP lub też tzw. istotnej  

więzi z Polską), które dotyczyły inwestycji dokonywanych z części budżetu 

inwestycyjnego składającej się ze środków POIR i równoważnych im środków 

inwestorów prywatnych zostały zawężone wyłącznie do środków POIR. 

2) W pkt. 19 obniżono wartość minimalnego wkładu PFR KOFFI FIZ do deklarowanej 

kapitalizacji z 35 mln PLN do 20 mln PLN (przy całkowitej deklarowanej kapitalizacji 

nie mniejszej niż 70 mln PLN). 

3) W pkt. 23 obniżono – z 70% do 55% – próg w zakresie wydatkowania do 31.12.2023 

roku środków POIR znajdujących się w funduszu VC, którego osiągnięcie było 

niezbędne, aby możliwe było dokonywanie inwestycji kontynuacyjnych po 2023 roku. 

4) W pkt. 24 usunięto z listy wyłączeń inwestycyjnych zakaz inwestowania w usługi 

finansowe w tym tzw. usługi wspierające działalność finansową – np. FinTech czy 

usługi back office. Usunięto także zakaz dokonywania restrukturyzacji finansowej 

spółki portfelowej. 

Publiczno-prywatne wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem 

funduszy kapitałowych - BRIdge VC (PFR NCBR CVC), poddziałanie 1.3.2 POIR 

1) W związku ze zwiększeniem alokacji w programie ze 100 mln EUR do prawie 200 mln 

EUR, 17 września 2018 r. nastąpiła aktualizacja dokumentacji naboru do programu 

PFR NCBR CVC. Główna zmiana dotyczyła dopuszczenia możliwości powoływania 

funduszy z inwestorem nie tylko korporacyjnym ale także inwestorami prywatnymi, 

którzy nie są osobami fizycznymi ani MŚP. W praktyce umożliwia to udział 

inwestorów finansowych w funduszach uruchamianych w ramach tego instrumentu.  

2) Kolejne zmiany dotyczyły sposobu podejmowania decyzji. Podmiot zarządzający 

będzie miał swobodę decyzyjną co do realizowanych inwestycji. W ramach struktury 

funduszu powołany zostanie komitet inwestycyjny, w którego skład mogą wchodzić 

członkowie zespołu zarządzającego funduszem. PFR NCBR CVC i NCBR ma prawo 

powoływania do komitetu obserwatorów, którym przysługuje prawo weta 

w następujących sytuacjach:   

• zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, 

• zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

• zagrożenie życia i zdrowia ludzi, 

• konieczność ochrony narodowych dóbr kultury o wartości artystycznej, 

historycznej lub archeologicznej, 

• okoliczność, że osoba wchodząca w skład organów Podmiotu Zarządzającego 

została skazana prawomocnie za umyślne przestępstwo lub przestępstwo 

karnoskarbowe, 

• naruszenie postanowień dotyczących konfliktu interesów, 

• naruszenie postanowień dotyczących zasad podejmowania decyzji 

inwestycyjnych, określonych w umowie inwestycyjnej, a także, które nie 

wykazują ̨istnienia „polskiego pierwiastka”, oraz 
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• jedynie w przypadku Obserwatora NCBR – gdy bezpośrednia inwestycja 

kapitałowa PFR Ventures Sp. z o.o., PFR TFI S.A, inwestora prywatnego lub ich 

podmiotu powiązanego (spółki celowe), stanowi zagrożenie dla realizacji 

programu BRIdge VC lub obniży jego efektywność. 

3) W ramach struktury inwestora publicznego uruchomiony zostanie Komitet NCBR, 

który będzie miał kompetencje opiniodawcze. W skład Komitetu wejdą niezależni 

eksperci, przedstawiciele NCBR, PFR Ventures i PFR TFI. Przedstawiciel NCBR 

w Komitecie NCBR będzie posiadał prawo weta analogicznie jak w przypadku 

uprawnień obserwatora.  

Wnioski 

1) Większość zmian wprowadzonych w dokumentacji instrumentu Starter należy ocenić 

pozytywnie. Likwidacja minimalnego progu (10%) udziału we własności spółki 

portfelowej, jaki musiał być osiągnięty w momencie pierwszej inwestycji, była 

posunięciem korzystnym z punktu widzenia efektywności procesu inwestycyjnego. 

Uzyskanie możliwości „rozpoczynania” inwestycji z niższego poziomu zaangażowania 

we własności może wpłynąć na poprawę efektywność funduszu i w konsekwencji 

całego instrumentu (programu) poprzez zmniejszenie ekspozycji inwestycji na ryzyko 

(które akurat w przypadku inwestycji realizowanych w tym instrumencie będzie 

największe51). Zmiana zasad określania wysokości carried interest również była 

korzystna pod względem efektywnościowym. Jeśli założymy, że pierwotne trzy progi 

były nieoptymalne (zbyt niskie – tzn. nie motywowały lub zbyt wysokie -  tzn. 

otwierały pole do oportunizmu), to zastąpienie ich (podlegającą negocjacjom) 

propozycją oferenta ułatwiało wypracowanie pro-efektywnościowego optimum (jeśli 

warunki inwestowania wymagały wyższego carried interest, to stało się to możliwe 

bowiem zniesiono „sztywne” progi; jeśli propozycja oferenta była oportunistyczna 

(„ponad rynek”) to istniała możliwość jej odrzucenia52 lub negocjowania. Zmiana 

zasad wypłaty zmiennej części opłaty za zarządzanie może z kolei działać zarówno 

proefektywnościowo, jak i wzmacniać skuteczność procesu inwestycyjnego (i 

wydatkowania środków programu). Jakkolwiek przyśpieszenie wypłaty zmiennej 

części opłaty za zarządzanie prowadzi do wzrostu kosztów (w jednostce czasu) 

zmiana ta może poprawić „komfort” pracy podmiotów zarządzających ułatwiając im 

prowadzenie nadzoru nad portfelem bez uszczuplania środków na przygotowanie 

nowych inwestycji. Zmiana ta będzie też motywować do szybszego dokonywania 

pierwszych inwestycji i zwiększy szanse na spełnienie warunku zawieszającego dla 

realizacji inwestycji kontynuacyjnych po okresie kwalifikowalności (zmiana ta poprawi 

więc skuteczność wydatkowania środków alokowanych na instrument / program). 

Wprowadzenie począwszy od naboru nr 3 do Zasad naboru dodatkowego kryterium 

                                                      
51 Ze względu na preferencje tego instrumentu dla inwestycji w przedsiębiorców z grupy „A” tj. znajdujących się 
przed pierwszą komercyjną sprzedażą.  
52 Niska ocena tego parametru w trakcie oceny merytorycznej.  
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merytorycznego w postaci doświadczenia przedsiębiorczego także należy ocenić 

korzystnie. Jakkolwiek lista kryteriów doświadczenia była długa (5 rodzajów), 

wprowadzenie dodatkowego kryterium, powinno ułatwić PFR Starter FIZ proces 

oceny (zwiększyć jego precyzyjność), co powinno umożliwić dokonywanie wyboru 

zespołów zarządzających dających największą (najlepszą) rękojmię właściwego 

(efektywnego i skutecznego) zarządzania powierzonymi środkami. 

2) Spośród wszystkich zmian wprowadzonych w dokumentacji instrumentu negatywnie 

należy ocenić zniesienie możliwości zainwestowania do 10% budżetu inwestycyjnego 

w projekty zlokalizowane poza Polską. Jakkolwiek zmiana ta może wydawać się 

logiczna z punktu widzenia adresowania krajowej „equity gap” (środki POIR powinny 

służyć domykaniu tej luki na rynku krajowym zamiast wspierać rynki zagraniczne), to 

jednak została ona wprowadzona w sposób niekonsekwentny bez uwzględnienia 

skutków długoterminowych. Po pierwsze, wprowadzono ją począwszy od naboru nr 

3 co oznacza, że cześć funduszy w ramach instrumentu będzie działać na innych – 

gorszych – zasadach niż fundusze z naboru nr 2. Gorszych, gdyż ich grupa docelowa 

będzie węższa i płytsza. Po drugie, w sytuacji dość znacznej podaży kapitałów na 

rynku krajowym w relacji do ilości projektów posiadających gotowość inwestycyjną, 

zamknięcie „okna” na zagranicę jeszcze bardziej nasili konkurencję o projekty ze 

wszystkimi tego negatywnymi skutkami (wysokie wyceny, spadek efektywności 

funduszy, możliwość nie zainwestowania całej kapitalizacji). Wyjście „na zagranicę” 

byłoby niewątpliwie nieznacznym poświęceniem celu w postaci (bieżącego) 

zaadresowania equity gap na rzecz wzmocnienia celu efektywnościowego całej 

interwencji (uzyskanie jak największego zwrotu z wyjść). Takie przesunięcie akcentów 

(de facto większe uwzględnienie w wiązce celów kwestii efektywności interwencji) 

i tak w całkowitym, długoterminowym rozrachunku byłoby korzystne dla dalszego 

adresowania problemu equity gap, który na pewno nie zniknie po zakończeniu 

obecnego okresu programowania.   

3) Wszystkie zmiany wprowadzone w instrumencie BizNest należy ocenić pozytywnie. 

Obniżenie minimalnych progów wydatkowania budżetu inwestycyjnego, których 

nieosiągnięcie może wiązać się z obniżeniem deklarowanej kapitalizacji było 

posunięciem racjonalnym, gdyż pierwotne progi – w tak trudnym od strony 

inwestycyjnej instrumencie (zaangażowanie dwóch aniołów biznesu, udział aniołów 

na poziomie 50% inwestycji) – w naszej ocenie zostały ustalone na zbyt wysokim, 

bardzo trudnym do osiągnięcia (w tak krótkich przedziałach czasu), poziomie53. 

Utrzymanie pierwotnych progów – jakkolwiek mogłoby być postrzegane jako 

motywujące – szybko (już po 12 miesiącach) mogłoby doprowadzić do spadku 

skuteczności wydatkowania alokacji na instrument / program na skutek obniżania 

                                                      
53 Progi te były zbyt wysokie nie tylko w kontekście trudności samego instrumentu, ale także czasochłonności 
procesów uruchamiania funduszy (uzyskanie zgody UOKiK, wpisania do rejestru ASI / ZASI) co mogło rzutować 
na wiarygodność list potencjalnych projektów inwestycyjnych, które oferenci załączali do dokumentacji 
(rezygnacja podmiotów wpisanych na taką listę z inwestycji).  
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deklarowanej kapitalizacji i jednocześnie „kurczeniu” się (skracanie się okresu 

inwestycyjnego) możliwości skierowania uwolnionych środków na kolejne konkursy 

w ramach tego samego instrumentu. Korzystną zmianą (obowiązującą od naboru nr 

4) było również umożliwienie wypłaty części zmiennej opłaty za zarządzanie od 

początku okresu inwestycyjnego. Przesunięcie to spowodowało wzrost opłaty 

w początkowych okresach półrocznych tj. najbardziej kosztochłonnych z punktu 

widzenia procesów inwestycyjnych; nieznacznie wzrosła też sumaryczna wartość 

stawek procentowych. Ostatnia wprowadzona zmiana dotyczyła komitetu 

inwestycyjnego. Zmiana ta wymuszając zastosowanie standardu rynkowego (ciało 

decyzyjne niezależne od inwestorów, zdominowane przez członków kluczowego 

personelu54) powinna oddziaływać na poprawę efektywności i skuteczności decyzji 

inwestycyjnych. 

4) W instrumencie Otwarte Innowacje dokonano trzech zmian. Wprowadzenie wymogu, 

aby zaangażowanie we własność spółki portfelowej wynosiło nie mniej niż 10% i nie 

więcej niż 49% w naszej ocenie miało na celu minimalizację ryzyka realizowania 

bardzo małych inwestycji „portfelowych” tj. nabywania bardzo małych pakietów 

udziałów / akcji nie dających funduszowi istotnych praw korporacyjnych 

(umożliwiających wpływ na zarządzanie spółką portfelową) lub też inwestycji 

wiążących się z całkowitym przejęciem kontroli nad spółką portfelową. Przy obecnie 

(koniec 2018 r.) dwóch podpisanych umowach inwestycyjnych i zakładanej średniej 

inwestycji na poziomie 9,5 mln PLN i możliwości inwestowania we wszystkie 

dozwolone przepisami grupy spółek („A”, „B”, „C”) ryzyko takie niewątpliwie istniało. 

Wprowadzona zmiana (widełki) powinna więc pozytywnie wpłynąć na efektywność 

funduszy i utrzymanie spójności instrumentu z celami POIR. Drugą z wprowadzonych 

zmian – próg 10% do osiągnięcia po pierwszych 12 miesiącach okresu inwestycyjnego 

jako warunek nie obniżania deklarowanej kapitalizacji, postrzegamy jako posunięcie 

zwiększające motywację do inwestowania (poprawia to skuteczność wydatkowania 

alokacji na instrument). Jednocześnie próg ten został określony na bardzo 

racjonalnym poziomie55. Trzecia z wprowadzonych zmian (możliwość wcześniejszego 

wypłacania części zmiennej opłaty za zarządzanie) powinna oddziaływać w kierunku 

poprawy efektywności i skuteczności procesów inwestycyjnych, analogicznie jak 

w przypadku wcześniej omawianych instrumentów. 

5) W instrumencie KOFFI dokonano czterech zmian. Objęcie ograniczeniami 

geograficznymi wyłącznie środków POIR – w przeciwieństwie do sytuacji zaistniałej 

w instrumencie Starter – oceniamy pozytywnie. Po pierwsze, taka „liberalizacja” 

pierwotnych zapisów jest korzystna z punktu widzenia przyciągnięcia do programu 

                                                      
54 Taki standard wynika z rekomendacji EVCA. Por. ‘EVCA Handbook. Professional Standards for the Private 
Equity and Venture Capital Industry’, str. 17 pkt. 3.3.2. 
55 Dla dwóch podpisanych umów inwestycyjnych w tym instrumencie łączny budżet inwestycyjny wynosi ok. 
210 mln PLN (włącznie z wkładem prywatnym). Oznaczałoby to, że fundusze muszą zainwestować w okresie 
pierwszych 12 miesięcy ok. 21 mln PLN co oznacza dokonanie ok. 2-3 inwestycji (przy założonej średniej 
w wysokości 9,5 mln PLN).  
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inwestorów prywatnych w tym szczególnie zagranicznych. Przyciągnięcie tych 

inwestorów umożliwia uruchomienie programu / instrumentu i w tym sensie 

zwiększa skuteczność wydatkowania środków POIR. Po drugie, w strefie inwestycji 

rzędu 10-15 mln PLN, a szczególnie w zakresie finansowania drugiej rundy 

inwestycyjnej, nie występuje nadmiar środków na rynku krajowym, a tym samym 

silna konkurencja o projekty inwestycyjne. Wprowadzona restrykcja geograficzna 

powinna więc poprawić podaż kapitałów bez wywoływania efektów negatywnych 

(konkurencja o projekty, wzrost wycen, itd.). Kwestią dyskusyjną jest, czy restrykcja ta 

będzie negatywnie rzutować na efektywność zainwestowanych środków publicznych. 

Najprawdopodobniej nie, gdyż z dotychczas podpisanych umów inwestycyjnych 

wynika, że środki te trafiły w ręce bardzo doświadczonych zarządzających i zapewne 

będą wykorzystywane na inwestycje w krajowe spółki o ponad krajowym potencjale. 

Dwie pozostałe zmiany oceniamy pozytywnie: obniżenie progu (z 70% do 55%) 

w zakresie wydatkowania środków POIR celem uzyskania możliwości dokonywania 

inwestycji kontynuacyjnych sprowadzało ten wymóg (próg) do analogicznego 

warunku jaki występuje w instrumencie Otwarte Innowacje. Tak samo korzystnie 

należy ocenić usunięcie restrykcji zakazującej inwestowania w usługi typu FinTech, 

wsparcie back-office czy finansowanie restrukturyzacji finansowej spółek 

portfelowych.  

6) W przypadku instrumentu BRIdge VC/CVC pozytywnie należy ocenić zmianę 

dotyczącą możliwości występowania jako inwestorów w funduszach portfelowych 

instytucji finansowych obok korporacji. Zmiana ta otwiera drogę do przyciągnięcia 

profesjonalnych funduszy VC spoza Polski, co tym samym pozytywnie wpłynie na 

rozwój krajowego rynku venture capital. Znacząca alokacja publiczna w ramach 

powyższego instrumentu (33% alokacji przeznaczonej na wszystkie instrumenty 

zwrotne o charakterze kapitałowym) oraz najniższe tempo alokacji wymagają 

szczególnych działań zmierzających do wzrostu efektywności procesu selekcji 

pośredników finansowych. Z kolei zmiany dotyczące nadzoru nad funduszem ze 

strony inwestora publicznego z jednej strony zapewniają kontrolę nad warunkami 

brzegowymi instrumentu (głównie realizacji „polskiego pierwiastka”), ale mogą 

negatywnie wpłynąć na proces akceptacji spółek portfelowych przez komitet 

inwestycyjny. Ten aspekt jest szczególnie ważny dla postępu inwestycji i faktycznego 

rozdysponowania środków finansowych POIR w ramach inwestycji w spółki 

portfelowe. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na efektywność czasową 

procesów decyzyjnych tj. dbać o minimalizację czasu potrzebnego na opiniowanie 

poszczególnych projektów zwłaszcza ze strony przedstawicieli instytucji publicznych. 

Inne przesłanki „weta” muszą być stosowane rozważnie oraz w oparciu 

o merytoryczne, przekonywujące (dobrze uzasadnione) przesłanki.  

Poniżej w formie tabelarycznej prezentujemy ocenę poszczególnych zmian.  
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Tabela 2.  Syntetyczna ocena zmian dokonanych w dokumentacji poszczególnych 

instrumentów 

Instrument  
/ program 

Wprowadzona zmiana 

Efektywność 
funduszu / 

efektywność 
instrumentu 

Skuteczność 
wydatkowania 

środków alokowanych 
na instrument / 

program 

In
st

ru
m

e
n

t 
 

St
ar

te
r 

Likwidacja minimalnego progu (10%) udziału 
we własności spółki portfelowej  - 

Zmiana zasad określania wysokości Carried 
interest  - 

Przyśpieszenie wypłaty zmiennej części 
opłaty za zarządzanie   

Wprowadzenie dodatkowego kryterium 
merytorycznego   

Zniesienie możliwości zainwestowania do 
10% budżetu inwestycyjnego w projekty 
poza Polską 

  

In
st

ru
m

e
n

t 
 B

iz
N

e
st

 

Obniżenie minimalnych progów 
wydatkowania budżetu inwestycyjnego, 
których nieosiągnięcie może wiązać się 
z obniżeniem deklarowanej kapitalizacji 

-  

Umożliwienie wypłaty części zmiennej opłaty 
za zarządzanie od początku okresu 
inwestycyjnego 

  

Efektywny komitet inwestycyjny   - 

In
st

ru
m

e
n

t 
 

O
tw

ar
te

 In
n

o
w

ac
je

 

Wprowadzenie wymogu, aby zaangażowanie 
we własność spółki portfelowej wynosiło nie 
mniej niż 10% i nie więcej niż 49% 

 - 

Wprowadzenie progu 10% do osiągnięcia po 
pierwszych 12 miesiącach okresu 
inwestycyjnego jako warunek nie obniżania 
deklarowanej kapitalizacji 

-  

Możliwość wcześniejszego wypłacania części 
zmiennej opłaty za zarządzanie   

In
st

ru
m

e
n

t 
 K

O
FF

I 

Objęcie ograniczeniami geograficznymi 
wyłącznie środków POIR   

Obniżenie progu (z 70% do 55%) w zakresie 
wydatkowania środków POIR celem 
uzyskania możliwości dokonywania 
inwestycji kontynuacyjnych 

-  

Usunięcie restrykcji zakazującej 
inwestowania w usługi typu FinTech, 
wsparcie back-office i finansowanie 
restrukturyzacji finansowej spółek  
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Instrument  
/ program 

Wprowadzona zmiana 

Efektywność 
funduszu / 

efektywność 
instrumentu 

Skuteczność 
wydatkowania 

środków alokowanych 
na instrument / 

program 

In
st

ru
m

e
n

t 
 B

R
Id

ge
 

V
C

/C
V

C
 

Włączenie do grona potencjalnych 
inwestorów funduszy portfelowych instytucji 
finansowych  

  

Źródło: opracowanie własne. 

3.2.2 Proces wyboru pośredników  

Począwszy od maja 2017 r. PFR Ventures rozpoczął proces ogłaszania naborów na wyłonienie 

pośredników finansowych w ramach poszczególnych – łącznie pięciu – instrumentów 

kapitałowych. Do końca 2018 r. przeprowadzono (zakończono lub są w toku) łącznie 14 

naborów, w tym trzy z nich mają charakter ciągły (Otwarte Innowacje, KOFFI, BRIdge 

VC/CVC). W ramach wszystkich naborów złożono 213 ofert. Największym zainteresowaniem 

cieszył się instrument Starter. W ramach pięciu naborów złożono tu aż 128 ofert tj. 60% 

wszystkich złożonych. Dużym zainteresowaniem cieszył się także instrument BizNest. Na 

cztery ogłoszone nabory w tym przypadku wpłynęły 34 oferty (16%). 

Organizację procesu wyboru pośredników można scharakteryzować następująco: 

1) Procedura merytorycznej oceny oferentów składała się z trzech etapów56. 

a. Punktem wyjścia była analiza zestawu dokumentów stanowiących ofertę. 

Zestaw taki był określony osobno dla każdego naboru i składał się przykładowo 

z takich elementów jak: formularz weryfikacji kluczowego personelu, opis 

polityki inwestycyjnej, lista potencjalnych projektów inwestycyjnych, itd. 

b. Oferty ocenione pozytywnie przechodziły do drugiego etapu, którym było 

spotkanie zespołu oferenta i PFR Ventures. Celem spotkania była sesja pytań ze 

strony PFR Ventures, pozwalających bezpośrednio zweryfikować wiarygodność 

i rzetelność niektórych elementów oferty (np. doświadczenie kluczowego 

personelu, zawartość list potencjalnych projektów inwestycyjnych). Prezentacje 

ofert były obowiązkowym etapem oceny w instrumencie Starter i Otwarte 

Innowacje, podczas gdy w pozostałych instrumentach „Zasady naboru /…/” 

zakładały fakultatywność prezentacji („Organizator Naboru może zaprosić 

Oferenta do zaprezentowania swojej Oferty”). 

c. Trzecim etapem oceny było due diligence. Badanie to było przeprowadzane 

przez zewnętrznych audytorów i obejmowało bardzo szczegółową analizę 

                                                      
56 Istniał jeszcze etap oceny formalnej, który pomijamy w analizie.  



  
55 

 

 

 „Ewaluacja systemu realizacji instrumentów finansowych w ramach POIR” 

   

prawnej, finansowej i biznesowej zdolności oferenta do zawarcia i wykonania 

umowy inwestycyjnej57. 

d. Po przejściu trzech etapów oceny merytorycznej z wybranymi oferentami 

przeprowadzano negocjacje, dotyczące treści umowy inwestycyjnej (przy czym 

ramowe wymogi co do zawartości umowy inwestycyjnej były wskazane 

w „Zasadach naboru /…/”). 

2) Ocena przedłożonych ofert w ramach pierwszego etapu oceny merytorycznej 

dokonywana była w oparciu o wskazany w „Zasadach naboru /…/” zestaw kryteriów 

oraz szczegółowych dyspozycji (elementów podlegających ocenie) i przypisanej do 

nich (maksymalnej) możliwej do uzyskania punktacji: 

a. Kryteria pogrupowane były w 5 do 9 jednorodnych bloków o zbliżonej 

zawartości problemowej choć różnym nazewnictwie. Kluczowymi – najbardziej 

rozbudowanymi – blokami kryteriów oceny był zespół i polityka inwestycyjna 

(używano też określenia: koncepcja funkcjonowania funduszu, proponowana 

strategia). Pozostałe bloki kryteriów dotyczyły sposobu pozyskiwania projektów 

i listy potencjalnych projektów, a następnie wkładu prywatnego, systemu 

motywacji, potencjału organizacyjnego, itd. Układ kryteriów dla każdego 

instrumentu prezentuje Załącznik nr 1, str. 137. 

b. Ocena oferty vis a vis kryteria dokonywana była w systemie punktowym. 

Największą liczbę punktów można było uzyskać w kryterium „Zespół” – od 35% 

do 45%. Równie wysokie znaczenie dla całościowej oceny miało kryterium 

polityki inwestycyjne, gdzie punktacja wahała się od 25% do 30% (przy czym 

podczas gdy w instrumencie KOFFI lista potencjalnych projektów stanowiła 

element oceniany w kryterium „proponowana strategia” z punktacją do 40%, to 

w instrumencie Starter i BizNest sposób pozyskiwania projektów i lista 

projektów stanowiły osobny blok kryteriów z osobną oceną punktową, 

wynoszącą odpowiednio 16% i 10%); 

3) „Zasady naboru /…/” nie wskazywały precyzyjnie ram czasowych w jakich musi zostać 

przeprowadzony i zakończony proces selekcji i operacyjnego uruchomienia funduszy. 

Wskazano jedynie dolną granicę czasu niezbędnego na ocenę formalną 

                                                      
57 Badanie due diligence standardowo miało obejmować takie zagadnienia jak: badanie struktury prawnej 
podmiotu zarządzającego z punktu widzenia zdolności prawnej, organizacyjnej i finansowej do wykonania 
umowy inwestycyjnej, badanie zdolności biznesowej członków zespołu dedykowanych w ofercie do zarządzania 
działalnością funduszu VC, badanie zdolności prawnej i finansowej inwestorów prywatnych do zawarcia 
i wykonania umowy inwestycyjnej, badanie struktury prawnej funduszu VC (o ile istnieje) z punktu widzenia 
zdolności prawnej, organizacyjnej i finansowej do wykonania umowy inwestycyjnej, badanie siatki powiązań 
kapitałowych i osobowych pomiędzy podmiotem zarządzającym, członkami zespołu zarządzającego 
a inwestorami prywatnymi, ocena niezależności pomiędzy inwestorami prywatnymi a podmiotem 
zarządzającym, ocena zaproponowanej struktury i podmiotów określonych w ofercie z punktu widzenia 
ewentualnego ryzyka prawnego dla spółki.  
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i merytoryczną (minimum 2 miesiące; w przypadku instrumentu KOFFI i BRIdge 

VC/CVC 40 dni roboczych).  

Wnioski 

1) Z przeprowadzonej analizy sposobu oceny ofert, wykorzystanych kryteriów oraz 

punktacji przypisanej do tych kryteriów wynika, że podejście zastosowane przez PFR 

Ventures jest zgodne z rozwiązaniami stosowanymi w programach (instrumentach) 

wdrażanych zagranicą. 

2) Szczegółowy opis rozwiązań stosowanych w programach zagranicznych 

przedstawiliśmy w podrozdziale 3.5. Z przedstawionych tam informacji wynika, że 

kryteria oceny jakie stosowano w różnych programach zasadniczo można zgrupować 

w trzech blokach: zespół, strategia (polityka inwestycyjna), ekonomika funduszu. Taki 

układ kryteriów stosowany był zarówno w programach wdrożonych przed wielu laty 

i już „zamkniętych”. Przykładem może być Regional Venture Capital Funds, gdzie 

ocenie poddawano: doświadczenie menedżerów58 w inwestycjach w obszarze luki 

kapitałowej, proponowane wynagrodzenie za zarządzanie, stosowane standardy 

postępowania, struktura funduszu, zasady monitorowania portfela, charakterystyka 

inwestorów prywatnych i poziom ich wkładu prywatnego. Inny przykład to Enterprise 

Capital Funds, w którym oceniono następujące kwestie: siła zespołu zarządzającego – 

CV i opis doświadczeń inwestycyjnych, strategia inwestycyjna – preferowane sektory, 

faza rozwoju projektów, zakładana struktura inwestycji, źródła kapitału prywatnego, 

warunki finansowe – wysokość opłaty za zarządzanie, zasady podziału środków 

z wyjść) jak i programów niedawno wdrożonych lub też w będących w toku (np. 

instrumenty kapitałowe wdrażane w ramach węgierskiego programu JEREMIE – 

doświadczenie profesjonalne zespołu, spójność i zgodność biznes planu, planowana 

liczba inwestycji. 

3) Bardzo zbliżone zasady i kryteria oceny stosuje EFI w ramach zarządzanych 

instrumentów kapitałowych. Po pierwsze ocena ma charakter dwuetapowy. Pierwszy 

etap to tzw. preselekcja, która obejmuje ocenę formalną (w przypadku PFR Ventures 

stanowi to osobny etap oceny) i jakościową – merytoryczną (która odpowiada 

pierwszemu etapowi oceny PFR Ventures). W ramach oceny jakościowej analizowane 

są przedłożone dokumenty (biznes plan) szczegółowo opisujące działalności 

funduszu. Drugi etap to badanie due diligence, które obejmuje m.in. spotkanie 

z oferentem (w PFR Ventures jest to osoby etap). Oferty, które przejdą pomyślnie oba 

etapy wchodzą w fazę negocjowania i podpisywania umowy inwestycyjnej. 

4) Z braku szczegółowych danych na temat zasad stosowanej punktacji nie jesteśmy 

w stanie precyzyjnie ocenić czy punktacja stosowana przez PFR Ventures jest spójna 

ze stosowanymi praktykami. Posiadane nieusystematyzowane dane wskazują że jest 

ona poprawna i logiczna. Przykładowo EFI grupie kryteriów „Project Relevane, Quality 

and Coherence”, w której skład wchodzą przede wszystkim elementy związane 

                                                      
58 Ocena była dokonywana przez zewnętrznego audytora.  
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z oceną kompetencji zespołu zarządzającego oraz elementy strategii, przypisuje 

wartość 60 punktów (%). W przypadku PFR Ventures ta grupa kryteriów zawarta 

w bloku „Zespół” i „Strategia” posiada wartość od 50% do 80%. Również w przypadku 

procesu due diligence, zwłaszcza w obszarze oceny doświadczenia i powiązań 

biznesowych można zauważyć wiele podobnych rozwiązań. 

5) Ocena tempa selekcji pośredników jest utrudniona z uwagi na istotne zmiany 

organizacyjne jakie nastąpiły w okresie od przygotowania fiszek projektowych 

poprzez przygotowanie operacyjne funduszu funduszy (PFR Ventures), aż do 

uruchomienia poszczególnych instrumentów. Z analizy dostępnych danych wynika, że 

w drugim i trzecim naborze w instrumencie Starter selekcja oferentów trwała od 9 do 

11 miesięcy59. W pierwszym naborze w ramach instrumentu BizNest czas ten wahał 

się od 7 do 10 miesięcy; w drugim naborze był to jeden miesiąc, a w kolejnym 

3 miesiące; w pierwszym naborze w instrumencie Otwarte Innowacje były to 

4 miesiące; z kolei w instrumencie KOFFI w przypadku 3 funduszy, z którymi 

podpisano umowy inwestycyjne w 2018 r. było to 9-10 miesięcy (przy 17 złożonych 

ofertach). Z nieusystematyzowanych danych na temat czasochłonności procesu 

selekcji i uruchamiania funduszy w programach zagranicznych wynika, że trwało to na 

ogół kilkanaście (a nawet kilkadziesiąt) miesięcy. Z tego punktu widzenia można 

stwierdzić, że proces selekcji realizowany przez PFR Ventures zasadniczo mieści się 

w standardzie analogicznych programów. 

6) Niewątpliwie proces wdrażania instrumentów, w tym selekcji pośredników jest 

bardzo złożony merytorycznie i logistycznie, składa się z wielu współzależnych działań 

i faz, które nie poddają się prostej optymalizacji (nie mogą być np. realizowane 

równolegle, ich czas nie może ulec skróceniu). Proces ten jest też w wielu miejscach 

zależny od sprawności działania oferenta (czas na usunięcie omyłek pisarskich 

i rachunkowych w ofercie, czas na przedłożenie dodatkowych dokumentów, przedział 

czasu przeznaczony na negocjacje umowy inwestycyjnej). Proces operacyjnego 

uruchamiania funduszy jest dodatkowo wydłużany przez wymogi regulacyjne – tj. 

konieczność uzyskania zgody UOKiK, rejestracja w rejestrze ASI / ZASI oraz rejestrację 

wehikułu inwestycyjnego w KRS. Mając na uwadze całą złożoność procesu selekcji 

i uruchamiania funduszy dostrzegamy dwa elementy, które należy poddać uwadze. 

Po pierwsze dostępne dane wskazują, że tempo selekcji ofert było tym mniejsze im 

więcej ofert wpłynęło na dany nabór (jest to szczególnie widoczne w instrumencie 

Starter: na drugi i trzeci nabór wpłynęło odpowiednio 69 i 42 oferty; w pierwszym 

naborze instrumentu BizNest było to 21 ofert). Może to sugerować, że PFR Ventures 

powinno lepiej planować alokację sił i środków na te instrumenty, w których można 

oczekiwać znacznego zainteresowania oferentów (Starter, BizNest), gdyż to właśnie 

tam może dochodzić (a faktycznie dochodziło) do spiętrzenia prac i znacznego 

                                                      
59 Licząc od momentu upływu terminu na składanie ofert do momentu podpisania umowy inwestycyjnej (bez 
uwzględniania miesiąca w którym upływał termin na złożenie oferty i miesiąca w którym podpisano umowę 
inwestycyjną).  
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wydłużenia selekcji60. Po drugie, spośród pozostałych elementów składających się na 

tempo uruchamiania operacyjnej działalności funduszy nasze wątpliwości budzi 

konieczność uzyskiwania zgody UOKiK. Wymóg taki wynika z art. 18 w związku z art. 

13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów61. W naszej ocenie przepis ten nie dostrzega 

odmienności działalności inwestycyjnej (koncentracja kapitałów celem utworzenia 

funduszu) od działalności produkcyjnej, niepotrzebnie wymuszając uzyskiwanie zgody 

na koncentrację w przypadku działalności, która w niczym nie może naruszyć 

konkurencji rynkowej (nowo powstały podmiot nie działa na rynku, na którym 

działają przedsiębiorcy alokujący kapitał do funduszu). Zmiana zapisów ustawy 

i wyłączenie spod jej działania funduszy VC z udziałem środków POIR (lub innych 

adekwatnych programów) spowodowałoby skrócenie czasu uruchamiania funduszy. 

Pomimo, że proces procedowania w ramach UOKiK przebiegał sprawnie (z 

posiadanych danych wynika, że np. w przypadku funduszy wyłonionych w ramach 

drugiego naboru instrumentu Starter, od złożenia wniosku do UOKiK do uzyskania 

decyzji upływało od 21 do 44 dni kalendarzowych; w przypadku funduszy 

wyłonionych w ramach pierwszego naboru w instrumencie BizNest było to od 12 do 

17 dni), to jednak od momentu podpisania umowy inwestycyjnej do złożenia wniosku 

do UOKiK na ogół upływało kilka (1-4) miesięcy (kompletowanie dokumentów). 

Łącznie więc składanie wniosku do UOKiK i postępowanie przed Urzędem mogło 

trwać kilka miesięcy. Wyeliminowanie tego etapu (procedowanie przed UOKiK) 

pozwoliłoby na skrócenie procesu uruchamiania funduszy aż o kilka miesięcy. 

Elementem, który również spowolnia tempo rejestracji jest czas, który potrzebuje 

KRS na rejestrację funduszu venture capital. Zgodnie z uzyskanymi informacji może to 

być około 2 miesięcy. Również w tym przypadku (biorąc pod uwagę priorytetowość 

i złożoność procesu inwestycyjnego) wydaje się istotne, aby rozważyć możliwość 

dokonania interwencji na poziomie instytucjonalnym dedukując konkretne osoby 

w ramach KRS, które priorytetowo traktowałyby sprawy rejestracji pośredników 

finansowych będących beneficjentami POIR.  

3.2.3 Uprzywilejowanie kapitałów a przyciąganie inwestorów prywatnych  

W dokumentacji poszczególnych instrumentów (Term Sheets) określone zostały podstawowe 

zasady podziału środków uzyskanych z wyjść z inwestycji w przedsiębiorców 

kwalifikowalnych (Załącznik nr 2, str. 139): 

1) W instrumencie Starter podział środków z wyjść z inwestycji możliwy był według 

dwóch modeli. Pierwszy z nich zakładał dwustopniową asymetrię: pełną ochronę 

                                                      
60 Analogiczny problem pojawił się w działaniu 3.2 POIG wdrażanym przez KFK SA. Bardzo duże zainteresowanie 
pierwszym „Otwartym Konkursem Ofert” przy stosunkowo małej (początkowej) obsadzie kadrowej KFK S.A. 
spowodował, że proces selekcji (od zamknięcia konkursu do podpisania umowy inwestycyjnej) trwał od 9 do 11 
miesięcy, a w jednym przypadku aż 20.  
61 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, tekst jed. Dz. U. z 2018 r, poz. 798. 
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wkładów prywatnych inwestorów wniesionych do deklarowanej kapitalizacji oraz 

asymetryczny podział nadwyżki finansowej (powstałej po uzyskaniu pokrycia 

kapitałów) z korzyścią dla inwestorów prywatnych. W drugim modelu – 

preferowanym przez PFR Ventures, w ramach kryteriów oceny ofert – wkłady 

kapitałowe do funduszu zwracane były inwestorom na tych samych zasadach (tj. 

obowiązywała symetria) proporcjonalnie do udziału w kapitalizacji, podczas gdy 

nadwyżka dzielona była z korzyścią dla inwestorów prywatnych (asymetria była 

w tym wypadku większa niż w modelu 1). 

2) W instrumencie BizNest rozliczenie na poziomie przedsiębiorstwa kwalifikowalnego 

bazowało na symetrycznym (identycznym) traktowaniu wkładów kapitałowych  

(w spółkę portfelową), natomiast nadwyżka inwestycyjna dzielona była z korzyścią dla 

aniołów biznesu uczestniczących w danej inwestycji. Poziom uprzywilejowania 

uzależniony był od rodzaju inwestycji (przedsiębiorstwa z grupy „A”, „B” lub „C”) i roli 

anioła w inwestycji (wiodący anioł). Rozliczenie na poziomie pośrednika finansowego 

następowało proporcjonalnie do wniesionych wkładów (symetrycznie). 

3) W instrumencie Otwarte Innowacje ze względu na dwa odmienne mechanizmy 

zapewnienia wkładu prywatnego (na poziomie funduszu, na poziomie inwestycji) 

podział środków z wyjść będzie odbywał się według dwóch modeli. Oba zakładają 

równe (symetryczne) traktowanie wkładów kapitałowych wniesionych do 

deklarowanej kapitalizacji różniąc się co do sposobu podziału nadwyżki. W sytuacji, 

gdy cały kapitał prywatny jest gromadzony na poziomie funduszu (jest to rozwiązanie 

preferowane przez PFR Ventures w kryteriach oceny ofert) asymetria na rzecz 

inwestorów prywatnych w podziale nadwyżki jest większa; gdy kapitał prywatny 

wnoszony jest na poziomie inwestycji (koinwestycja z funduszem) wówczas skala 

asymetrii na rzecz prywatnych inwestorów jest mniejsza. 

4) W instrumencie KOFFI i BRIdge VC/CVC podział środków z wyjść dokonywany jest 

symetrycznie bez uprzywilejowywania żadnej z zaangażowanych stron. 

Wnioski 

1) Bardzo korzystnie należy ocenić zastosowanie jako bazowego (a w przypadku 

instrumentu Starter jako preferowanego) rozwiązania, w którym wnoszony kapitał 

traktowany jest identycznie (symetrycznie), natomiast asymetria dotyczy wyłącznie 

podziału nadwyżki. Rozwiązanie takie jest korzystne, gdyż w elementarny sposób 

pozwala ograniczyć napływ do funduszy kapitału spekulacyjnego lub też kapitału od 

inwestorów nierozumiejących mechanizmów rynku VC, a przyciągniętych wyłącznie 

perspektywą znacznej ochrony kapitału i dodatkową możliwością partycypacji 

w nadwyżce. 

2) Ze względu na ograniczony dostęp do danych (niejawne profile inwestorów) oraz np. 

funkcjonowanie instrumentu BizNest w ujęciu koinwestycyjnym (inwestorzy pojawią 

się dopiero na poziomie inwestycji) trudno jest nam precyzyjnie i jednoznacznie 

ocenić, na ile zastosowane modele uprzywilejowania kapitału prywatnego stanowiły 

istotny element wpływający na decyzje inwestorów prywatnych o zaangażowaniu 
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swoich środków w poszczególne fundusze. Wnosząc po ilości ofert złożonych 

w poszczególnych naborach (128 ofert w czterech naborach w instrumencie Starter, 

34 oferty w pięciu naborach w BizNest, 27 ofert w Otwartych Innowacjach) oraz 

indywidualnych opiniach przedstawicieli pośredników finansowych można założyć, że 

poziom zaproponowanego uprzywilejowania mógł mieć znaczenie dla decyzji 

inwestycyjnych i jest zasadniczo wystarczający.   

3) Pomimo dużego zainteresowania poszczególnymi naborami i ekstensywnej 

weryfikacji przez PFR Ventures list proponowanych inwestorów należy wskazać, że 

podaż kapitału prywatnego jest jednym z istotniejszych ryzyk operacyjnych procesu 

wdrażania instrumentów. W instrumencie BizNest skala podaży kapitału prywatnego 

i jej jakość ujawni się dopiero na poziomie konkretnych inwestycji portfelowych 

(obowiązuje tu model koinwestycyjny). W przypadku dwóch funduszy wspartych 

z instrumentu Otwarte Innowacje podaż kapitału prywatnego będzie weryfikowana 

dopiero na poziomie inwestycji, gdyż fundusze te wybrały drugi z możliwych modeli 

zapewnienia kapitału (tj. nie na poziomie funduszu lecz na poziomie inwestycji). 

Problem z podażą kapitału do funduszu dobrze obrazują bardziej szczegółowe dane 

na temat inwestorów w instrumencie Starter. W 6 funduszach, dla których uzyskano 

dane występuje łącznie 25 inwestorów. Pojawia się tu jeden inwestor korporacyjny 

(Tauron Energia Polska) i 15 osób fizycznych. Pozostali inwestorzy to osoby prawne, 

w tym głównie podmioty zarządzające zobowiązane do udziału w kapitalizacji. 

Struktura ta w naszej ocenie może być dość wrażliwa na sytuacje incydentalne 

(odejście inwestora) i będzie wymagać uważnego monitorowania sytuacji przez PFR 

Ventures.   

4) Jednym z czynników wpływających na niższą niż zakładana wartość inwestycji może 

być ograniczony kapitał prywatny oraz doświadczenie w realizacji mikro i małych 

inwestycji kapitałowych. W szerszej perspektywie będzie to miało przełożenie na 

niższe niż zakładane tempo pozyskiwania pośredników finansowych zmniejszając 

możliwości wykorzystania alokacji przewidzianej na instrumenty kapitałowe. W celu 

przeciwdziałania takiej sytuacji wskazane jest wprowadzenie ulg w podatku od 

zysków kapitałowych dla indywidualnych inwestorów. Tego typu ulgi stosowane są 

nawet na rynkach z rozwiniętym rynkiem Venture Capital. W Wielkiej Brytanii 

funkcjonuje The Enterprise Investment Scheme (EIS) (osoby indywidualne mogą liczyć 

na 30% ulgę w podatku dochodowym, dodatkowo stosowane są ulgi w przypadku 

osiągania strat i reinwestowania kapitału), we Francji i Izraelu istnieją ulgi 

umożliwiające odliczenie od podatku stosunkowo niewielkich inwestycji 

realizowanych w spółki typu start-up. Nie trzeba uzasadniać, że brak tego rodzaju ulg 

zachęca do lokowania kapitału w bardziej bezpieczne aktywa np. nieruchomości lub 

do utrzymywania oszczędności na lokatach bankowych. 
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3.3 Ocena możliwości realizacji celów interwencji w zakresie instrumentów 

kapitałowych 

3.3.1 Zastosowany model wdrożeniowy  

Proces wdrażania pięciu instrumentów kapitałowych został oparty na formule funduszu 

funduszy (FoF). Zastosowany model można scharakteryzować następująco:  

1) Wdrażanie zostało powierzone Bankowi Gospodarstwa Krajowego (beneficjent). BGK 

na podstawie umowy zadania te powierzył TFI BGK, które we wrześniu 2017 roku 

zostało w całości zakupione przez PFR SA. (dokonano wówczas zmiany nazwy na PFR 

TFI). Dla każdego z czterech wdrażanych instrumentów (Starter, BizNest, KOFFI, 

Otwarte Innowacje) utworzony został osobny fundusz funduszy w formie funduszu 

inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych (FIZAN). Zadania 

organizowania naborów na pośredników finansowych oraz zarządzającego częścią 

portfela zostały powierzone spółce PFR Ventures Sp. z o.o. będącej w 100% 

własnością PFR S.A. 

2) W przypadku programu BRIdge VC/CVC podmiotem wdrażającym jest NCBR 

(działanie 1.3.2 POIR), który w 2016 r. w postępowaniu przetargowym wyłonił dwa 

fundusze funduszy: PFR NCBR VC (Fundusz Funduszy Bridge VC – konsorcjum VC3.0 

sp. z o.o. i FinCrea TFI SA) i FoF NCBR CVC (Fundusz Funduszy Bridge CVC – 

obsługiwany przez PFR Ventures i PFR TFI). W wyniku komplikacji formalno-prawnych 

w ramach konsorcjum VC3.0 sp. z o.o. i FinCrea TFI SA w styczniu 2018 r. Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju wypowiedziało umowę o finansowanie. Alokacja z tego 

komponentu została przeniesiona do PFR Ventures, które w chwili obecnej realizuje 

program PFR NCBR VC/CVC o wartości prawie 200 mln EUR. 

3) Zastosowany model wdrożeniowy ma charakter 3-poziomowego konsorcjum: BGK 

/ NCBR ↔ PFR TFI ↔ PFR Ventures sp. z o.o. z układem pięciu osobnych funduszy 

funduszy. Z zaangażowanych podmiotów jedynie PFR Ventures Sp. z o.o. jest 

specjalistycznym podmiotem dedykowanym instrumentom kapitałowym62. PFR TFI 

w swoim portfelu obok 5 przedmiotowych funduszy funduszy posiada także 12 

innych funduszy inwestycyjnych zamkniętych (np. Fundusz Sektora Mieszkań na 

Wynajem, Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, Fundusz 

Inwestycji Infrastrukturalnych – Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów 

Niepublicznych). Z kolei BGK jest krajowym bankiem rozwoju zarządzającym 

szeregiem programów inwestycyjnych.  

4) Utworzona struktura ze względu na wielość zaangażowanych podmiotów stała się 

miejscem koincydencji szeregu regulacji w tym przede wszystkim przepisów UE (np. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r., rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 

2014 r., rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.), ale także 

                                                      
62 Przy czym, należy zaznaczyć, że PFR Ventures Sp. z o.o. pełni także funkcje właścicielskie wobec 3 spółek, 
w które zainwestowała ARP Ventures sp. z o.o. 



  
62 

 

 

 „Ewaluacja systemu realizacji instrumentów finansowych w ramach POIR” 

   

np. ustawy o BGK, prawa bankowego, ustawy o funduszach inwestycyjnych 

i zarządzaniu alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi. 

5) Ramowe zasady wynagradzania podmiotów zaangażowanych w zarządzanie 

poszczególnymi funduszami funduszy zostały określone w art. 13 ust. 1 lit. a) 

rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014. Dla każdego 

z instrumentów została sporządzona osobna kalkulacja kosztów z podziałem na 

zaangażowane podmioty (BGK, PFR TFI i PFR Ventures sp. z o.o.).  

Wnioski 

1) Zasadność zastosowania formuły funduszu funduszy do wdrażania poszczególnych 

instrumentów kapitałowych sfinansowanych ze środków POIR – w naszej ocenie – nie 

powinna budzić żadnych wątpliwości. Doświadczenia zagranicznych programów 

wspierających rozwój rynków VC i adresujących problem luki kapitałowej wyraźnie 

wskazują na zdecydowane odchodzenie od rozwiązań, w których władze publiczne 

występowały w roli bezpośrednich venture kapitalistów (inwestowanie w spółki 

portfelowe) lub też starały się samodzielnie zarządzać dystrybucją do funduszy VC 

(szerzej zob. rozdział poświęcony doświadczeniom zagranicznym). Obecnie 

w większości krajów członkowskich UE standardowym modelem wdrożeniowym przy 

programach (instrumentach) o większej skali kapitalizacji jest formuła funduszu 

funduszy zarządzanego przez dedykowany specjalistyczny podmiot. Nawet jeśli 

pominąć argument doświadczeń zagranicznych, możliwość skutecznego 

i efektywnego wdrożenia całego projektu i tak wymagałaby utworzenie jakiejś tego 

typu formuły i dedykowania do zarządzania nią zespołu specjalistów. Stworzenie 

takiego rozwiązania w ramach organu władzy publicznej (np. ministerstwa) byłoby 

bardzo trudne ze względu na brak możliwości (prawnych, proceduralnych) stworzenia 

struktury quasi-biznesowej w ramach struktury nie-biznesowej. Siłą rzeczy nadanie 

takiemu modelowi wdrożeniowemu elementarnej skuteczności i efektywności 

wymagałoby przekazywania zadań na zewnątrz (a więc przejście do formuły obecnie 

istniejącej).  

2) Jakkolwiek zastosowanie formuły funduszu funduszy do wdrożenia pięciu 

instrumentów kapitałowych należy uznać za teoretycznie w pełni zasadne z punktu 

widzenia kryterium skuteczności i efektywności, to utworzona wielopodmiotowa 

struktura konsorcjalna (BGK/NCBR, PFR TFI, PFR Ventures) jest w naszej ocenie 

nieporęczna – a w ocenie niektórych respondentów, z którymi przeprowadzano 

wywiady, jest faktem – co może prowadzić do wydłużenia ścieżek decyzyjnych, 

powstania sporów i w końcowym rozrachunku osłabić skuteczność wdrożenia. Jak już 

zaznaczyliśmy, jedynie PFR Ventures jest podmiotem dedykowanym, skupionym 

wyłącznie na kwestiach wdrożeniowych przedmiotowych instrumentów 

kapitałowych. Dla pozostałych członków konsorcjum (PFR TFI, BGK, a także NCBR) 

wdrażane instrumenty stanowią jeden z wielu projektów zajmujących uwagę 

adekwatnych decydentów. Wielopodmiotowa struktura wdrożeniowa musi zatem 

generować „koszty transakcyjne” (będące pochodną złożonej komunikacji), jak 
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i zwykłe koszty finansowe. Źródłem tych ostatnich jest np. formuła TFI, której koszty 

wynikają wprost z obowiązków narzuconych przez ustawę o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (np. koszty 

depozytariusza, koszty wyceny aktywów). Jakkolwiek zaletą formuły FIZAN jest 

posiadanie adekwatnego systemu regulacyjnego (ustawa) to rodzi on wiele 

problemów o charakterze formalno-prawnym (m.in. brak elastyczności w zakresie 

podejmowania decyzji, przesuwania aktywów, czy alokowania kwot na inwestycje 

kontynuacyjne po 2023 r.). Rozwiązaniem znacznie prostszym i tańszym, 

przewidzianym przez regulacje UE byłby fundusz funduszy w formie tzw. „block of 

finance”63. Takie rozwiązanie zastosowano np. w przypadku Baltic Innovation Fund 

zarządzanego przez EFI; formuły analogicznego do polskiego TFI-FIZAN są również 

stosowane zagranicą jednakże z posiadanych informacji wynika, że nie są to 

konsorcja wielopodmiotowe (przykładowo Dutch Venture Initiative I wdrażana jako 

fundusz funduszy ma postać operacyjną wehikułu zarejestrowany w Luksemburgu – 

Société d'Investissement en Capital à Risque – zarządzany przez EFI)64.  

3) Z dostępnych danych wynika, że stawki przewidziane w rozporządzeniu 

Delegowanym Komisji nr 480/2014 są zbieżne ze stawkami kwotowanymi na rynku 

prywatnym. Przykładowo raport benchmarkingowy przygotowany dla Komisji 

Europejskiej65 wskazuje, że prywatne fundusze funduszy pobierają wynagrodzenie 

wynoszące ok. 1% per annum. Raport firmy analitycznej Prequin z 2016 roku podaje, 

że fundusze funduszy private equity pobierają wynagrodzenie wynoszące ok. 0,75% 

deklarowanej kapitalizacji przy okresie inwestycyjnym wynoszącym ok. 3 lata66; 

nowsze dane (listopad 2017 r.) wskazują, że średnie wynagrodzenie wynosi 0,8%67. 

W przypadku brytyjskiego programu UK Innovation Investment Fund, w ramach 

którego utworzono dwa fundusze funduszy zarządzane przez EFI i Hermes 

Environment Partners opłata za zarządzanie wynosiła od 0,65% do 0,75% kapitalizacji. 

4) Powyższe dane mogą sugerować, że część stała opłaty za zarządzanie wynosząca 

maksymalnie np. w przypadku instrumentu Starter 6,11% w okresie 

kwalifikowalności, czyli 0,87% jest zbieżna ze stawkami kwotowanymi na rynku 

prywatnym. Ze sprawozdania finansowego PFR Ventures Sp. z o.o. za 2017 r. 

dodatkowo wynika, że wpływy z tytułu opłaty za zarządzanie (ok. 12 mln PLN) w pełni 

pokryły koszty działalności operacyjnej, dając na poziomie sprzedaży zysk co również 

może sugerować, że stawki wynagrodzenia są adekwatne do prowadzonej 

działalności operacyjnej. 

                                                      
63 Art. 38 ust. 6 rozporządzenia 1303/2013. 
64 Fundusz funduszy w formule block of finance był (jest) szeroko stosowany w inicjatywie JEREMIE w ramach 
RPO 2007-2013 i 2014-2020 przy wdrażaniu instrumentów pożyczkowych i gwarancyjnych (w niektórych 
regionach także kapitałowych).  
65 ‘Assessing the Potential for EU Investment in Venture Capital and Other Risk Capital Fund of Funds’, Oxford 
Research, Center for Strategy & Evaluation Services. October 2015, str. 51.  
66 ‘The 2016 Preqin Private Capital Fund Terms Advisor’, str. 33.  
67 ‘Preqin Special Report. Private Equity Fund of Funds’, November 2017, str. 8.   
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Podsumowanie i wskazania  

1) Zastąpienie obecnej struktury wdrożeniowej tańszym wariantem „block of finance” 

jest na obecnym etapie wdrażania praktycznie niemożliwe. Również jej spłaszczenie 

poprzez wyeliminowanie jednego lub obu konsorcjantów (BGK/NCBR, PFR TFI) jest 

niewykonalne w obecnej perspektywie finansowej. Z tego też względu dla 

podniesienia sprawności działania całego układu zasadne jest rozważenie np. 

utworzenia osobnego wyspecjalizowanego TFI, dedykowanego wyłącznie 

przedmiotowym instrumentom kapitałowym (PFR TFI POIR) co mogłoby znacznie 

przyśpieszyć procedowanie upraszczając komunikację. 

2) Jakkolwiek obecny poziom naliczanych opłat za zarządzanie dla PFR Ventures Sp. 

z o.o. jest adekwatny do ponoszonych kosztów (vide zysk na działalności 

podstawowej), to wydaje się niewskazane dla sprawności nadzoru nad budowanym 

portfelem funduszy VC, aby w ramach PFR Ventures istniały inne obszary działania 

(nieobsługiwane należności, inwestycje kapitałowe z ARP Ventures)  generujące 

stratę bilansową. Dlatego zasadne jest rozważenie wyłączenia tych obszarów poza 

bilans i rachunek wyników do innego osobnego podmiotu tym bardziej, że wpływy 

z opłaty za zarządzanie będą spadać przy istniejącym mechanizmie ich ustalania (a 

część zmienna opłaty będzie w dużej mierze zależna od momentu uzyskania przez 

fundusze zdolności operacyjnej i faktycznego rozpoczęcia inwestowania w spółki 

portfelowe) pogarszając sytuację finansową w sensie bilansowym (a sytuacja ta może 

utrudnić wzrost zasobów PFR Ventures, które powinny szybko ulec wzmocnieniu68 ze 

względu na liczbę uruchamianych funduszy i wzrost związanych z tym obowiązków – 

np. udział w pracach komitetów inwestycyjnych, monitoring, itd.).  

3) Poziom zaawansowania PFR Ventures w zakresie alokacji środków strukturalnych do 

pośredników finansowych oraz istotne opóźnienie w realizacji inwestycji 

kapitałowych (brak takich inwestycji do momentu przygotowania raportu) wymaga 

zmiany priorytetów PFR Ventures i dynamizacji procesu inwestycyjnego. Pośrednicy 

finansowi powinni w momencie uzyskania wszystkich pozwoleń być gotowi do 

przeprowadzenia pierwszego komitetu inwestycyjnego, a PFR Ventures powinno 

wdrożyć standard jego przebiegu. Korzystając z doświadczeń krajowych szczególnie 

istotne będzie tutaj efektywne przeprowadzanie komitetów inwestycyjnych, które 

będą musiały wykazać się sprawnością w zakresie podejmowania decyzji. Zgodnie 

z naszymi oszacowaniami (zob. Tabela 7), liczba decyzji inwestycyjnych w około 50 

funduszach portfelowych PFR Ventures może sięgać nawet prawie 200 rocznie. 

W przypadku PFR Ventures niezbędne będzie w takiej sytuacji ograniczenie zakresu 

informacji i czasu niezbędnego na ich analizę w związku z wykonywaniem funkcji 

obserwatora w komitecie inwestycyjnym. Zgodnie ze standardami i praktykami 

europejskich funduszy funduszy w ramach PFR Ventures powinien powstać back 

                                                      
68 W 2017 r. PFR Ventures średniorocznie posiadał 20 etatów (35 pracowników).  
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office odciążający pośredników finansowych w zakresie formalności 

administracyjnych związanych z funkcjonowaniem w reżimie TFI i POIR.  

3.3.2 Wynagradzanie pośredników finansowych  

Ramowe zasady wynagradzania pośredników finansowych zostały określone w art. 13 

Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. Na tej 

podstawie dla każdego instrumentu, gdzie występowała pomoc publiczna (Starter, BizNest, 

Otwarte Innowacje) określono (w Term Sheet) maksymalne procentowe stawki opłaty za 

zarządzanie w części stałej i zmiennej w okresie kwalifikowalności oraz po upływie tego 

okresu. W przypadku instrumentów wdrażanych na zasadzie pari passu (KOFFI, BRIdge 

VC/CVC) opłata za zarządzanie ustalana była na zasadach rynkowych (wg propozycji 

oferenta); obowiązywał jednakże limit procentowy (1,5%) na część opłaty należną po okresie 

inwestycyjnym (wychodzenie z inwestycji), a finansowaną ze środków POIR.  Z zebranych 

danych wynikają następujące obserwacje i wnioski: 

1) Maksymalne stopy procentowe opłaty za zarządzanie zostały zróżnicowane zgodnie  

z zasadami ekonomiki funduszy (im mniejszy / większy fundusz tym większa 

/ mniejsza stawka procentowa)69. W przypadku instrumentów BizNest i Starter, ze 

względu na ich zbliżoną charakterystykę (podobne grupy docelowe, zbliżone rozmiary 

funduszy), dopuszczalne maksymalne stawki procentowe zostały określone na 

identycznym poziomie dla danego okresu rozrachunkowego (Tabela 3). 

W instrumencie Otwarte Innowacje, gdzie deklarowane kapitalizacje powinny być 

znacznie wyższe70 stawki procentowe określono na niższym poziomie – część stała 

opłaty została ustalona na dwukrotnie niższym poziomie, a część zmienna ze 

wzrastającą degresją (w relacji do dwóch wspomnianych powyżej instrumentów).  

Tabela 3.  Stawki opłaty za zarządzanie w poszczególnych okresach półrocznych (%) 

Instrument Wynagrodzenie 
Okresy półroczne  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma 

BizNest 

stałe 2,5 2,5 2,3 2 2 1,7 1,5 1,5 0 0 16 

zmienne 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 25 

suma 5 5 4,8 4,5 4,5 4,2 4 4 2,5 2,5 - 

Starter 

stałe 2,5 2,5 2,3 2 2 1,7 1,5 1,5 0 0 16 

zmienne 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 25 

suma 5 5 4,8 4,5 4,5 4,2 4 4 2,5 2,5 - 

Otwarte 
Innowacje 

stałe 1,25 1,25 1,15 1 1 0,85 0,75 0,75 0 0 8 

zmienne 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 12,5 

suma 2,5 2,5 2,4 2,25 2,25 2,1 2 2 1,25 1,25 - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie PFR Ventures. 

                                                      
69 Wynika to z faktu skokowego, a nie liniowego (proporcjonalnego) wzrostu kosztów przygotowania inwestycji.   
70 W instrumencie Otwarte Innowacje budżet inwestycyjny dla dwóch podpisanych umów wyniósł łącznie 210 
mln PLN; w instrumencie Starter dla 9 podpisanych umów wynosi on 437,3 mln PLN.  
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2) Z uzyskanych danych wynika, że najmniejsze budżety operacyjne w relacji do 

budżetów inwestycyjnych posiadają fundusze VC wsparte z instrumentu Starter 

i BizNest. Porównanie rozmiarów budżetów operacyjnych z planowaną liczbą 

inwestycji wskazuje jednak, że kwoty jakie przypadają na jedną inwestycję (od 219 

tys. PLN do ok. 3 mln PLN) powinny w pełni pokrywać realne koszty przygotowania 

pojedynczej inwestycji. Niewątpliwie koszty te będą najniższe w funduszach 

zasilonych z instrumentu BizNest i Starter, a najwyższe w funduszach zasilonych 

z instrumentu KOFFI, gdzie realizowane inwestycje będą miały najprawdopodobniej 

największą wartość. Do takiego stwierdzenia uprawnia nas elementarna analiza 

porównawcza. Na podstawie danych jakie posiadamy dla 6 funduszy VC, które 

dokonały największej liczby inwestycji w ramach działania 3.2 POIG wdrażanego przez 

KFK S.A. obliczyliśmy średnią wartość opłaty za zarządzanie przypadającej na jedną 

inwestycję. Wartość tego wskaźnika wahała się od 0,09 mln PLN do 0,4 mln PLN71. 

Z porównania tych danych wynika, że kwoty zabudżetowane w odniesieniu do 

funduszy wspartych z instrumentu Starter i BizNest (które w swojej charakterystyce 

są najbardziej zbliżone do profilu funduszy KFK S.A.) są adekwatne, a nawet 

nieznacznie wyższe w relacji do potrzeb (jeśli za punkt odniesienia brać dane 

z programu KFK S.A.).   

Tabela 4.  Relacje pomiędzy budżetem operacyjnym i inwestycyjnym oraz liczbą 

planowanych inwestycji (stan na 19.12.2018 r.) 

Instrument 

Liczba 
zawartych 

umów 
inwest. 

Budżet 
inwest. 

(mln PLN) 

Budżet 
operac. 

(mln PLN) 

Liczba 
planowanych 

inwestycji 

Kwota budżetu 
operac. na 1 

mln PLN 
budżetu 

inwestycyjnego 

Kwota budżetu 
operac. na 1 
planowaną 
inwestycję 

(w mln PLN) 

BizNest 6 140,628 25,375 116 0,180 0,219 

Starter 9 374,08 63,27 224 0,169 0,282 

Otwarte 
Innowacje 

2 210,33 41,03 22 0,195 1,865 

KOFFI 3 872 181 61 0,208 2,967 

NCBR CVC 2 218,1 41,9 30 0,192 1,397 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PFR Ventures. 

3) Powyższe dane mogą sugerować, że stawki opłat za zarządzanie jakie zespoły 

zarządzające kwotowały w swoich ofertach zostały skalkulowane właściwe, a nawet 

z pewnym marginesem bezpieczeństwa. Teza ta wymaga jednak zastrzeżenia. 

Powyższe wskaźniki (budżet operacyjny na 1 inwestycję) bazują na deklarowanej 

zakładanej liczbie inwestycji. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia 

z działalnością inwestycyjną sieci aniołów biznesu, bardzo wczesnym etapem 

                                                      
71 Analizowaliśmy następujące fundusze: Internet Ventures FIZ, Satus FIZAN, GPV I, Innovation Nest I, Innovo 
Venture Fund, SpeedUp Innovations. Wskaźnik opłaty za zarządzanie per inwestycja wyniósł odpowiednio (w 
mln PLN):  0,4; 0,117; 0,159; 0,096; 0,132; 0,127.  
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rozwoju, jak i problemami z podażą projektów inwestycyjnych uważamy, że liczba 

inwestycji deklarowanych w instrumencie BizNest i Starter może być przeszacowana. 

Może to mieć negatywne konsekwencje dla wielkości opłaty za zarządzanie, która 

począwszy od trzeciego okresu półrocznego coraz bardziej będzie zależna od części 

zmiennej niż części stałej. Przy mniejszej liczbie inwestycji budżet dostępny na 

poszukiwanie projektów i przygotowanie inwestycji może się systematycznie 

zmniejszać osłabiając jednocześnie zdolności operacyjne funduszy. Sytuacja ta 

w naszej ocenie będzie wymagała już od samego początku monitorowania tempa 

inwestycji i skali wzrostu znaczenia części zmiennej opłaty za zarządzanie na cały 

budżet operacyjny, aby zawczasu (gdy będzie to uzasadnione zachowaniem podmiotu 

zarządzającego) skorzystać z opcji przewidzianej w Term Sheet i podwyższyć 

stosowane stawki opłaty za zarządzanie.    

3.3.3 Niedoskonałości rynku i podaż kapitału inwestycyjnego do 2023 r. 

1) W ramach badania pt. „Ocena ex-ante instrumentów finansowych w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój”72, przygotowanej w 2014 r. 

w odniesieniu do instrumentów finansowych wskazano głównie na niskie nakłady na 

B+R realizowane przez sektor przedsiębiorstw73. Problem finansowania tych prac 

wynika z braku dostępności kapitału inwestycyjnego pochodzącego od inwestorów 

oraz niskiej wiedzy, dotyczącej współpracy z funduszami kapitału wysokiego ryzyka. 

Środki własne przedsiębiorstw są głównym źródłem finansowania prac B+R, 

a z finansowania zewnętrznego w postaci inwestycji funduszy venture capital 

korzystało jedynie 3% przedsiębiorstw. Wysokie ryzyko niepowodzenia towarzyszące 

pracom B+R ogranicza skłonność sektora przedsiębiorstw do alokowania środków 

własnych w tego typu przedsięwzięcia. Środki finansowe wypracowywane przez 

przedsiębiorstwa są bądź akumulowane, bądź inwestowane w mniej ryzykowne 

przedsięwzięcia prorozwojowe. Największym problemem związanym 

z wykorzystaniem przez przedsiębiorców instrumentów kapitałowych wysokiego 

ryzyka jest niska wiedza na ich temat i płynąca stąd obawa o utratę kontroli nad 

przedsiębiorstwem74.  

                                                      
72 „Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój”, WYG 
PSDB Sp. z o.o., Warszawa 2014. 
73 Najnowsze dane opublikowane przez GUS wskazują, że nakłady wewnętrzne przedsiębiorstw na B+R w 2017 
roku wyniosły ok. 13,27 mld PLN co oznacza wzrost o 76% w stosunku do 2013 roku (wzrost o 12,6% 
w stosunku do roku 2016). Tak znaczny przyrost nakładów może przyczynić się do zmniejszenia popytu na 
finansowanie zewnętrzne, w tym także na finansowanie z rynku VC. Dane GUS nie podają jednak, jaka część 
tego wzrostu przypada na przedsiębiorstwa średnie i duże, dla których luka kapitałowa jest problemem mniej 
istotnym (ze względu na posiadanie własnych zasobów kapitałowych). Dane za 2016 i 2017 r. zob. „Działalność 
badawczo-rozwojowa w Polsce w 2017 r.”, GUS, 27.11.2018 r. 
74 „Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój”, WYG 
PSDB Sp. z o.o., Warszawa 2014. 
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2) W analizie ex ante pt. Ocena stanu gotowości sektora badawczo-rozwojowego /…/75 

przygotowanej dla NCBR wskazano, że luka kapitałowa dotyczy przedsiębiorstw na 

każdym poziomie rozwoju, a związane jest to z ryzykiem realizacji prac B+R i brakiem 

zasobów kapitałowych dedykowanych tego typu inwestycjom. W ramach aktualizacji 

założeń dotyczących luki kapitałowej w wysokotechnologicznych projektach 

z komponentem B+R przygotowanej dla NCBR w 2018 r.76 wskazano, że założenia 

dotyczące luki kapitałowej nie zmieniły się, a jej wartość w stosunku do kalkulacji 

z 2015 r. mogła się nieco powiększyć, głównie w związku z większym tempem 

zakładania spółek spin-out z udziałem doktorantów oraz popularnością uruchomiania 

innowacyjnych przedsiębiorstw w formule start-up. Dodatkowy pozytywny efekt 

będzie miało zakończenie prac B+R z udziałem dotacji i poszukiwanie funduszy na ich 

wdrożenie. Ostatecznie luka została w ramach powyższego badania określona na 115 

projektów o łącznej wartości 1,022 mld PLN (kwota niezbędna do sfinansowania 

rozwoju w ramach rundy „A”) oraz w ramach drugiej rundy kolejnych 49 projektów 

o wartości 0,5 mld PLN.  

3) Zwiększona alokacja w ramach działania 1.3.1 POIR (BRIdge Alfa) oraz fundusze 

inwestycyjne w działaniu 3.1 (Starter) i 3.2 (BizNest) pozwolą na zaspokojenie potrzeb 

kapitałowych przedsiębiorstw do 2023 r. zwłaszcza w odniesieniu do najmniejszych 

przedsiębiorstw oraz pomysłów w fazie seed. Problem pozostanie w przypadku 

przedsiębiorstw większych, przedsiębiorstw realizujących wysokokapitałowe 

innowacyjne projekty (m.in. w branży biotechnologicznej) oraz w przypadku 

przedsiębiorstw innowacyjnych realizujących drugą rundę inwestycyjną (innowacyjne 

przedsiębiorstwa wspierane w ramach POIG w latach 2007-2013, czy 

przedsiębiorstwa po zakończeniu fazy Proof of Concept z programu BRIdge Alfa). 

W badaniu pt. „Ocena ex-ante instrumentów finansowych /…/” zidentyfikowano, że 

przedsiębiorcy poszukujący finansowania udziałowego najczęściej poszukują kwoty 

w przedziale od 2 mln PLN do 6,5 mln PLN77. Takie zapotrzebowanie finansowe nie 

może zostać zaspokojone przez fundusze BRIdge Alfa, które po wprowadzeniu 

rozporządzenia Komisji Europejskiej78 mogą realizować inwestycje do 1 mln PLN, 

a programy PFR Starter i BizNest tylko częściowo zaspokoją tego typu inwestycje 

(maksymalna kwota inwestycji wraz z wkładem prywatnym wynosi odpowiednio do 

3 mln PLN i do 4 mln PLN). Z kolei w aktualizacji analizy ex ante pt. „Ocena stanu 

                                                      
75 „Ocena stanu gotowości sektora badawczo-rozwojowego w Polsce do skorzystania z możliwości wsparcia 
z publiczno-prywatnych inwestycyjnych instrumentów finansowych w latach 2014-2020 oraz możliwości 
wdrażania tych instrumentów przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”, Policy & Action Group Uniconsult 
Sp. z o.o., Taylor Economics Sp. z o.o., IMAPP Sp. z o.o., Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych, 
Warszawa 2015. 
76 „Ewaluacja pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem NCBR w zakresie pomocy udzielanej w ramach 
Działania 1.3 POIR. II raport on-going”, Taylor Economics, Gdańsk, lipiec 2018 r. 
77 „Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój”, WYG 
PSDB Sp. z o.o., Warszawa 2014. s. 50. 
78 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/1046 („rozporządzenie Omnibus”). 
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gotowości sektora badawczo-rozwojowego /…/”79 wskazano, że typowe 

przedsiębiorstwo poszukujące drugiej rundy finansowania to przedsiębiorstwo 

produkcyjne po zakończeniu fazy prototypowania i pilotażu, gotowe do rozpoczęcia 

produkcji masowej i sprzedaży. Zapotrzebowanie finansowe takiego podmiotu to 

inwestycja na poziomie 5-10 mln PLN80.  

4) Na koniec 2018 r. w ramach instrumentów zwrotnych podpisano umowy z 28 

funduszami, w tym 15 funduszy, które będą inwestować w projekty do kwoty 3 oraz 

4 mln PLN (PFR Starter i PFR BizNest). Operacyjnie fundusze te rozpoczną inwestycje 

od I kwartału 2019 r. Łączny budżet inwestycyjny wszystkich uruchomionych 

funduszy (wkład prywatny i wkład publiczny) to około 2,4 mld PLN, dostępny na 

inwestycje do 2023 r. i w przypadku zmian regulacyjnych, około połowa tej kwoty na 

inwestycje kontynuacyjne po 2023 r. Proces selekcji w ramach 4 i 5 konkursu 

w Programie Starter oraz w ramach 4 konkursu Biznest nadal trwa ale skala 

składanych wniosków z konkursu na konkurs maleje. W przypadku programu Otwarte 

Innowacje podpisane umowy wskazują na wyczerpanie alokacji, ale z uwagi na model 

koinwestycyjny oraz warunki zawieszające w umowie proces (stan) alokacji może się 

jeszcze zmienić. Również w przypadku programu KOFFI i BRIdge VC/CVC, zasoby 

zespołów menadżerskich i kapitału prywatnego są ograniczone. Możliwe jest jednak, 

że składane aplikacje będą znacznie lepszej jakości i reprezentujące bardziej 

doświadczonych menadżerów inwestycyjnych np. spoza rynku krajowego, co wpłynie 

pozytywnie na stopę selekcji i zwiększy pewność alokacji kapitału przez PFR Ventures. 

Tabela 5.  Proces selekcji pośredników finansowych przez PFR Ventures (stan na 31.12.2018 
r.) – liczba funduszy i wkład z POIR (w mln PLN) 

 
Starter  

(konkurs 2-4) 
BizNest  

(konkurs 1-4) 
Otwarte 

Innowacje 
KOFFI BRIdge VC/CVC 

Liczba 
VC 

Wkład 
POIR 

mln PLN 

Liczba 
VC 

Wkład 
POIR 

mln PLN 

Liczba 
VC 

Wkład 
POIR 

mln PLN 

Liczba 
VC 

Wkład 
POIR 

mln PLN 

Liczba 
VC 

Wkład 
POIR 

mln PLN 

Wnioskodawcy 118 4 213 34 767 27 1 523 19 744 7 390 

Proces due 
diligence 

27 1 039 11 292 8 572 9 416 3 190 

Negocjacje 13 522 9 254 7 450 5 205 3 190 

Umowy 9 334 6 159 6 390 4 172 3 190 

Procesowane 5 222 1 30 0 - 14 574 0 - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MIiR. 

                                                      
79 „Ocena stanu gotowości sektora badawczo-rozwojowego w Polsce do skorzystania z możliwości wsparcia 
z publiczno-prywatnych inwestycyjnych instrumentów finansowych w latach 2014-2020 oraz możliwości 
wdrażania tych instrumentów przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”, Policy & Action Group Uniconsult 
Sp. z o.o., Taylor Economics sp. z o.o., IMAPP sp. z o.o., Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych, 
Warszawa 2015. 
80 „Ewaluacja pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem NCBR w zakresie pomocy udzielanej w ramach 
Działania 1.3 POIR. II raport on-going”. Taylor Economics, Gdańsk, lipiec 2018 r. 
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Schemat 2. Tempo realizacji alokacji przez PFR Ventures (stan na 31.12.2018 r.) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MIiR. 

5) Przyjmując dotychczasowe tempo zawierania umów przez PFR Ventures oraz 

dostępną alokację publiczną, do 2020 roku może zostać uruchomionych kolejnych 40 

funduszy dysponujących budżetem inwestycyjnym na poziomie 2,4 mld PLN. W tym 

przypadku środki inwestycyjne muszą zostać ulokowane do 2023 r. bez możliwości 

realizacji inwestycji kontynuacyjnych. Przyjmując średnie tempo inwestycyjne 

założone w poszczególnych programach oraz średnie wartości inwestycyjne, 

począwszy od 2020 r. należy spodziewać się znacznego napływu środków 

inwestycyjnych od 500 mln PLN do prawie 800 mln PLN w kolejnych latach ( 

 

 

6) Tabela 6 ). Przyjmując optymistyczne założenia dotyczące tempa naboru 

pośredników finansowych przez PFR Ventures oraz tempa realizacji budżetów 

inwestycyjnych przez pośredników finansowych założone w regulaminach 

konkursowych można ocenić, że alokacja dla funduszy uruchomionych w ramach 

naborów rozstrzygniętych w 2018 r. wraz z realizacją inwestycji kontynuacyjnych 

wyniesie 100%, dla funduszy z naborów z roku 2019 r. wyniesie około 70-80%, a dla 

funduszy z naborów z roku 2020 r. 50-60%81. Oznaczałoby to, że alokacja zostanie 

wykorzystana w 77%, jest to jednak bardzo optymistyczny szacunek, a na realizację 

założeń mogą wpłynąć czynniki zewnętrzne, takie jak wyczerpanie się zespołów 

inwestycyjnych gotowych uruchamiać nowe fundusze Venture Capital, brak kapitału 

prywatnego, brak atrakcyjnych projektów inwestycyjnych, czy też konkurencja o 

projekty pomiędzy funduszami windująca wyceny spółek, a także sytuacja 

ogólnogospodarcza. 

 

                                                      
81 Założenia i kalkulacje w Załączniku nr 3, str. 134. 
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Tabela 6.  Prognoza podaży kapitału inwestycyjnego82 w latach 2019-2023 w ramach 

instrumentów kapitałowych POIR 

Programy 2019 2020 2021 2022 2023 
Follow 

on > 
2024 

Kwota 
niezrealizow

ana* 

% 
Realizacji 

Starter 56,4 37,6 56,4 75,2 75,2 75,23 - 100% 

Starter 
2019 

 54,5 32,7 43,6 43,6  43,6 80% 

Starter 
2020 

  54,5 32,7 43,6  87,2 60% 

BizNest 7,0 28,1 21,1 28,1 28,1 28,1 - 100% 

BizNest 
2019 

 15,7 9,4 12,5 12,5  12,5 80% 

BizNest 
2020 

  15,7 9,4 12,5  25,1 60% 

OI 21,1 42,2 42,2 42,2 21,1 211,1 - 100% 

OI 2019  16,9 33,8 33,8 33,8  50,6 70% 

OI 2020   16,9 33,8 33,8  84,4 50% 

KOFFI 87,2 174,3 174,3 174,3 87,2 871,5 - 100% 

KOFFI 2019  13,7 27,3 27,3 27,3  41,0 70% 

KOFFI 2020   13,7 27,3 27,3  68,3  

BRIdge CVC 21,8 43,6 43,6 43,6 21,8 218,1 - 100% 

BRIdge CVC 
2019 

 57,1 114,2 114,2 114,2  171,4 70% 

BRIdge CVC 
2020 

  57,1 114,2 114,2  285,6 50% 

Suma 193,5 483,7 712,9 812,3 696,3 1 404,1 869,63  

* Kapitał prywatny i publiczny w ramach budżetów inwestycyjnych 

Źródło: Opracowanie własne.  

 

7) Ocena zapotrzebowania przedsiębiorstw była do tej pory kalkulowana w różny 

sposób przy wykorzystaniu różnych metodologii83. W ramach niniejszego badania 

przygotowano analizę absorpcji środków na podstawie prognoz liczby nowych 

                                                      
82 Budżet inwestycyjny – wkład PFR Ventures i inwestorów prywatnych. 
83 Por. „Ocena stanu gotowości sektora badawczo-rozwojowego w Polsce do skorzystania z możliwości 
wsparcia z publiczno-prywatnych inwestycyjnych instrumentów finansowych w latach 2014–2020 oraz 
możliwości wdrażania tych instrumentów przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”, Policy & Action Group 
Uniconsult Sp. z o.o., Taylor Economics Sp. z o.o., IMAPP Sp. z o.o., Fundacja Naukowa Instytut Badań 
Strukturalnych, Warszawa 2015 oraz „Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój”, WYG PSDB Sp. z o.o., Warszawa 2014 
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innowacyjnych przedsiębiorstw przy zastosowaniu stopy selekcji typowej dla 

funduszy venture capital. Z bazy istniejących innowacyjnych przedsiębiorstw ponad 

300 podmiotów może być w polu zainteresowania funduszy VC. Dodatkowo 

corocznie na rynku może pojawić się prawie 70 nowych innowacyjnych projektów. 

Przyrównując powyższą wartość z zasobami kapitału, które pojawią się na rynku 

w kolejnych latach i z możliwościami inwestycyjnymi funduszy (w zależności od 

programu wartość pojedynczej inwestycji w podziale na dostępny kapitał) widoczna 

będzie znaczna nadpodaż kapitału w stosunku do liczby innowacyjnych 

przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę nawet zasoby istniejących projektów, kapitału na 

rynku może być za dużo w stosunku do atrakcyjnych innowacyjnych projektów 

(Tabela 7)84. Jeżeli do analizy tej włączymy fundusze BRIdge Alfa dysponujące 

budżetami inwestycyjnymi na poziomie 2,3 mld PLN i możliwościami inwestycji 

w projekty na bardzo wczesnych etapach, na poziomie do 1 mln PLN, nadpodaż 

zwłaszcza w obszarze projektów znajdujących się we wczesnych etapach będzie 

znacząca.  

Tabela 7.  Prognoza liczby nowych innowacyjnych spółek i potencjalnych inwestycji 

realizowanych przez pośredników finansowych 

 Baza spółek z lat 

poprzednich 
2019 2020 2021 2022 2023 

Wykorzystanie 

bazy 

Prognoza liczby nowych 

innowacyjnych spółek 
312 67 67 67 67 67  

Prognoza liczby 

potencjalnych inwestycji 
- 50 124 177 196 193 312 

Różnice 
17 -57 -110 -129 -126 -93 

17 – 422 = -405 312 - 405 = -93 

Źródło: Opracowanie własne.  

8) Funkcjonujący system instrumentów kapitałowych nie jest wewnętrznie spójny,  

a niektóre zmiany znacznie zaburzają granice, które powinny występować pomiędzy 

instrumentami. Projekty o charakterze B+R we wczesnych etapach rozwoju (proof of 

principle i proof of concept) mogą być finansowane przez znaczną liczbę funduszy 

BRIdge Alfa, ale dostępne kwoty inwestycyjne mocno ograniczają zarówno skalę, jak 

i fazę do jakiej mogą rozwinąć się spółki. Teoretycznie, dla podmiotów, które będą 

chciały realizować kolejne rundy finansowania możliwe będzie skorzystanie 

z programów Otwarte Innowacje oraz BRIdge VC/CVC, ale w praktyce fundusze z tych 

programów będą zainteresowane większymi podmiotami na późniejszych etapach 

rozwoju (m.in. z uwagi na wielkość funduszu i możliwości inwestycyjne). Biorąc pod 

uwagę doświadczenia menadżerów inwestycyjnych oraz deklaracje dotyczące 

                                                      
84 Założenia i kalkulacje w Załączniku nr 3, str. 134 (Tabela 12 oraz poprzedzający tabelę opis procedury 
zastosowanej do wyliczenia liczby firm). 
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średniej liczby docelowych spółek portfelowych wartość inwestycji w przypadku 

funduszy z programów Starter i BizNest będzie niższa niż maksymalny założony 

w regulaminie pułap i może wynieść odpowiednio 1,7 i 1,2 mln PLN. W praktyce 

będzie to oznaczało konkurencję z funduszami BRIdge Alfa, które z uwagi na 

dotacyjny charakter środków inwestycyjnych, będą mogły zaoferować wyższą wycenę 

spółki. Z kolei średnie wartości inwestycji w funduszach Otwarte Innowacje, KOFFI 

oraz BRIdge CVC również będą niższe niż wynikałoby to z możliwości jakie dają 

poszczególne programy.  

Schemat 3. Średnie wartości inwestycji, fazy rozwoju potencjalnych spółek portfelowych  
w poszczególnych instrumentach finansowych POIR  

 
Źródło: Na podstawie Ewaluacja pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem NCBR w zakresie pomocy 
udzielonej w ramach działania 1.3 POIR. Pierwszy raport on-going - wersja robocza. M. Przybyłowski,  . 
Tamowicz. Gdańsk 2017. (Schemat zaktualizowany 08-2018 r.) 

9) Bazując na powyższych deklaracjach oraz odrzucając hipotezę o dążeniu funduszy do 

maksymalizacji wartości inwestycji85, fundusze większe mogą zaspokoić potrzeby 

inwestycyjne w ramach kolejnych rund finansowych tj. w okolicach około 10 mln PLN. 

Niemniej jednak będzie to oznaczało brak finansowania dla transakcji o wartości 4 do 

10 mln PLN i dla transakcji powyżej kilkunastu mln PLN. Odnosząc powyższe wartości 

                                                      
85 Na taką hipotezę wskazuje logika inwestycji, gdzie minimalizacja kosztów transakcyjnych i maksymalizacja 
wartości transakcji prowadzi do wzrostu zysku. Wartość inwestycji będzie rosnąć w miarę zbliżania się do końca 
okresu inwestycyjnego funduszu, na co wskazują m.in. doświadczenia związane z programem 3.2. POIG 
realizowanym przez Krajowy Fundusz Kapitałowy.  
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do rynków zagranicznych, gdzie wartość inwestycji w fazie preseed w 2018 r. 

wyniosła 0,6 mln EUR, w rundzie seed 1,7 mln EUR, a w rundzie A 6,6 mln EUR86, 

widać brak finansowania przedsiębiorstw poszukujących rundy A, a inwestycje 

realizowane przez BRIdge Alfa traktowane są jako faza przed inwestycyjna tj. 

akceleracja, dla której trudno prognozować przyszłe przychody i zwrot z kapitału.  

Wnioski 

1) Niedoskonałości rynku związane z rynkiem venture capital zdiagnozowane 

w badaniach o charakterze ex post w stosunku do POIR wskazują głównie na potrzebę 

finansowania młodych innowacyjnych przedsiębiorstw często uruchamianych na 

potrzeby realizacji konkretnego projektu biznesowego oraz na problem finansowania 

prac o charakterze B+R, praktycznie na każdym poziomie rozwoju przedsiębiorstw 

i niezależnie od niezbędnej kwoty kapitału. W stosunku do powyższych wskazań,  

w chwili obecnej w związku ze znacznym finansowaniem przedsiębiorstw w fazie 

zalążkowej (alokacja programu BRIdge Alfa, ale także programy Starter i BizNest), 

problem finansowania przesunął się do przedsiębiorstw poszukujących kapitału na 

produkcję i rozwój sprzedaży, a znajdujących się nadal przed pierwszą komercyjną 

sprzedażą. Przedsiębiorstwa te w związku z technologicznym charakterem 

przedsięwzięć poszukują kapitału w wysokości pomiędzy 4 a 10 mln PLN.  

2) Pomimo zagwarantowania znacznych środków na rozwój rynku venture capital, ich 

struktura w podziale na instrumenty oraz czas ich rozdysponowania nie wspierają 

efektywnej alokacji. Przy założeniu, że proces selekcji pośredników finansowych 

będzie realizowany przez PFR Ventures podobnie jak dotąd oraz przyjmując średnie 

tempo inwestycyjne założone w poszczególnych programach oraz średnie wartości 

inwestycyjne po roku 2023, niewydatkowanych może zostać około 22% środków 

przeznaczonych na instrumenty finansowe (ponad 500 mln PLN). Dodatkowym 

problemem jest brak wystarczającej liczby atrakcyjnych z punktu widzenia funduszy 

Venture Capital projektów inwestycyjnych, których zasoby są ograniczone.  
3) Zgodnie z analizami ex ante znaczna część środków strukturalnych w ramach 

instrumentów finansowych oraz instrumentów mieszanych łączących dotację  

z inwestycją kapitałową, została ukierunkowana na wczesne fazy rozwoju 

przedsiębiorstw. Kwota ta w połączeniu z niską maksymalną wartością inwestycji  

w jeden projekt jest najprawdopodobniej za wysoka w stosunku do potencjału 

krajowego rynku innowacyjnych młodych przedsiębiorstw. Tym samym, nadpodaż 

kapitału w fazie preseed i seed będzie powodować trudności w zainwestowaniu 

środków przez pośredników finansowych i realizacji założonych celów 

inwestycyjnych. Z analizy podaży kapitału w latach 2019-2023 ( 

4)  

                                                      
86 Zob. ‘The Journey to Series A in Europe Fundraising benchmarks for founders of early-stage companies’, 
dealroom.co, November 2018 dostęp: https://blog.dealroom.co/wp-content/uploads/2018/11/The-Journey-to-
Series-A-in-Europe.pdf 2018-01-05. W przypadku rynku europejskiego wartości mogą się nieco różnić.  
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5)  

6) Tabela 6) można wnioskować, że poziom niewykorzystanego kapitału będzie 

największy w przypadku programu Starter i BRIdge VC/CVC. W przypadku 

niewykorzystanych środków (lub środków wracających od funduszy, które nie będą w 

stanie zrealizować minimalnego tempa inwestycyjnego) należy zastanowić się nad 

przesunięciem ich do funduszy o mniejszych restrykcjach i większych możliwościach 

inwestycyjnych, jak również do funduszy, które będą realizować szybsze niż założone 

wstępnie tempo inwestycyjne. W kontekście wyczerpania alokacji na instrument 

Otwarte Innowacje i możliwości inwestycyjne KOFFI, to właśnie w przypadku tych 

dwóch instrumentów należy zastanowić się nad wzrostem alokacji. Z kolei w 

przypadku programu BRIdge VC/CVC przesunięcie alokacji, czy też zmiany o 

charakterze formalno-prawnym są mocno ograniczone z uwagi na procedurę 

przetargową, która została zastosowana przy wyborze funduszu funduszy. Tym 

samym, jedynie dalsze aktywne poszukiwanie funduszy portfelowych do tego 

instrumentu może przyczynić się do wykorzystania alokacji. Identyfikacja powinna 

dotyczyć funduszy korporacyjnych, które już funkcjonują na rynku europejskim, jak 

również europejskich funduszy posiadających w swojej strategii inwestycyjnej 

ukierunkowanie na komercjalizację prac B+R m.in. nastawionych na współpracę 

z sektorem jednostek naukowych (m.in. z uwagi na wymóg realizacji prac B+R). 

7) Należy wrócić do analizy przygotowanej na zlecenie MIiR87, w ramach której 

dokonano oceny zasadności i możliwości wdrożenia w ramach POIR instrumentu 

o charakterze dłużnym/quasi-kapitałowym (mezzanine i venture debt). W opinii 

przedstawicieli rynku uruchomienie takiego instrumentu byłoby użyteczne 

i pozwoliłoby uzupełnić inwestycje o charakterze stricte kapitałowym.  

3.4 Regulacje dotyczące wehikułów inwestycyjnych funkcjonujących w Polsce  

Zagadnienia regulacyjne, dotyczące funkcjonowania wehikułów inwestycyjnych, na których 

skupiamy się w niniejszym opracowaniu, dotyczą dwóch kluczowych dla schematów 

inwestycji kapitałowych kwestii. Są to sprawy związane z łączeniem różnych źródeł wsparcia 

z inwestycjami kapitałowymi oraz kwestie tzw. przejrzystości podatkowej wehikułów 

inwestycyjnych.  

3.4.1 Łączenie finansowania publicznego 

1) Stosunkowo ważną (i mającą bardzo praktyczne znaczenie), ale jednocześnie słabo 

rozpoznaną kwestią, związaną z instrumentami kapitałowymi, są ograniczenia, 

dotyczące możliwości wykorzystania w ramach realizowanych przedsięwzięć środków 

finansowych, pochodzących z programów realizowanych w ramach poprzedniego 

okresu programowania funduszy unijnych w Polsce, różnych programów wsparcia 

                                                      
87 M. Przybyłowski, P. Tamowicz, „Uzupełniająca analiza ex-ante dla instrumentów finansowych wdrażanych  
w ramach POIR 2014-2020”, Warszawa, grudzień 2017 r. 
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w ramach Polityki Spójności 2014-2020 lub też pochodzących z krajowych środków 

publicznych. Należy rozróżnić trzy rodzaje źródeł związanych z tym ograniczeń. Są to: 

• Przepisy, dotyczące pomocy publicznej oraz ich wykładnia; 

• Przepisy dotyczące kwalifikowalności kosztów w ramach Polityki Spójności 

2014-2020; 

• Inne (specyficzne) regulacje, dotyczące poszczególnych konkursów / 

przetargów, organizowanych w celu wyboru pośredników finansowych 

mających prowadzić dystrybucję instrumentów finansowych. 

Co do zasady całość realizowanego dotąd wsparcia, ze środków strukturalnych 

w okresie 2014-2020, w formie instrumentów kapitałowych, była realizowana 

zgodnie z regułami określonymi w art. 21 lub 22 Rozporządzenia 651/201488 (GBER). 

W przypadku wsparcia realizowanego w trybie art. 21 co najmniej 10%, 40% lub 60% 

(w zależności od typu przedsiębiorstwa będącego przedmiotem inwestycji) musi 

pochodzić od tzw. niezależnych inwestorów prywatnych89. Jak widać z zamieszczonej 

w przypisie definicji, w żaden sposób nie odnosi się ona do statusu środków 

finansowych, na bazie których inwestuje dany inwestor, a tylko do jego powiązań ze 

spółką w którą inwestuje. Żadnych tego typu ograniczeń nie ma w przypadku 

inwestycji realizowanych w trybie art. 22, czyli pomocy udzielanej dla przedsiębiorstw 

rozpoczynających działalność gospodarczą (art. 22 GBER). 

2) W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej realizowanej na zasadach art. 14 

Rozporządzenia 651/2014 pojawia się wymóg, aby „beneficjent pomocy musiał 

wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych, 

pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci 

wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego”. Wymóg ten nie dotyczy 

jednak pomocy realizowanej w trybie art. 21 lub 22 Rozporządzenia 651/2014. Z kolei 

przyjmuje się90, że środki wolne od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego to 

środki oferowane na zasadach komercyjnych. Pośrednio, mogłoby to prowadzić do 

interpretacji, że „stare” środki publiczne mogą być łączone z nowymi instrumentami 

tylko w sytuacji, gdy dany schemat jest realizowany w formie bez pomocy publicznej 

                                                      
88 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu  z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. UE 
L Nr 187, str. 1 z późn. zm.). 
89 Zgodnie z definicją niezależnego inwestora zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 (art. 2 pkt 
72), za takiego traktuje się „Inwestora, który nie jest udziałowcem / akcjonariuszem kwalifikującego się 
przedsiębiorstwa, w które inwestuje, w tym anioły biznesu i instytucje finansowe, bez względu na ich prawo 
własności, w zakresie, w jakim ponoszą one pełne ryzyko związane ze swoimi inwestycjami. Po utworzeniu 
nowej spółki inwestorzy prywatni, w tym założyciele, są uważani za niezależnych od tej spółki”.  
90 Wkład finansowy, który jest „wolny od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego”, o którym mowa 
w art. 14 ust. 14 rozporządzenia (UE) nr 651/2014, oznacza finansowanie ze środków własnych 
przedsiębiorstwa lub zewnętrzne finansowanie uzyskane przez przedsiębiorstwo na warunkach komercyjnych, 
co ma zapewnić rentowność inwestycji. Zob. (Interpelacje, 9 listopada 2016)  

http://www.europarl.europa.eu/ doceo/document/P-8-2016-008456_PL.html?redirect  
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(naturalnie, jest to tylko możliwość tego typu interpretacji, nie wynika to bowiem 

bezpośrednio z obowiązujących przepisów). 

 

Wnioski 

1) Generalnie można zatem wskazać, że przepisy dotyczące pomocy publicznej 

w zasadzie nie ograniczają istotnie wsparcia w formie instrumentów kapitałowych, 

jedynym wyjątkiem jest konieczność zapewnienia odpowiedniego udziału środków 

prywatnych, w przypadku wsparcia realizowanego w trybie wspomnianego wcześniej 

art. 21. Teoretycznie poważniejszym ograniczeniem mogą natomiast okazywać się 

przepisy i wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach środków 

Polityki Spójności 2014-2020.  

2) Obowiązujące wytyczne Komisji Europejskiej91 dotyczące łączenia wsparcia w ramach 

instrumentów finansowych z innym wsparciem, wraz z uzupełniającymi je pytaniami 

państw członkowskich i odpowiedziami Komisji stanową olbrzymi postęp w stosunku 

do regulacji (czy też raczej braku regulacji) obowiązujących w okresie 2007-2013. Jak 

się wydaje, przyjąć trzeba, że ze względu na odmienność charakteru wydatków 

kwalifikowalnych, łączenie instrumentów dłużnych (w przypadku pożyczki udzielonej 

ze środków EFSI przeznaczonej na finansowanie przedsięwzięć wydatkami 

kwalifikowalnymi są najczęściej konkretne wydatki inwestycyjne) i kapitałowych 

(gdzie wydatkami kwalifikowalnymi są inwestycje kapitałowe w przedsiębiorstwa) nie 

powinno w żaden sposób prowadzić do niedozwolonego nakładania się wydatków 

kwalifikowanych („podwójnego finansowania”). Stąd też, nie ma przeszkód, aby 

firmy, w które inwestycji kapitałowych dokonują pośrednicy finansowi, korzystający 

ze środków POIR, mogły korzystać także z innego finansowania w ramach POIR (lub 

z innych środków publicznych), naturalnie przy założeniu, że dana firma nadal 

posiada status MŚP (o ile jest on wymagany) i nie są naruszone przepisy dotyczące 

pomocy publicznej.  

3) W rzeczywistości jednak można zakładać (choć skala tego problemu nie jest raczej 

szczególnie duża, a być może jest to w ogóle kwestia bez większego znaczenia), że 

firmy będące celami inwestycyjnymi pośredników finansowych w ramach POIR, 

wskutek złożoności tematu oraz braku wystarczających kompetencji niektórych 

decydentów, mogą mieć pewne problemy z pozyskiwaniem finansowania z innych 

(niż przeznaczone na wejścia kapitałowe środki POIR) programów wsparcia 

                                                      
91 European Commission ‘European Structural and Investment Funds Guidance for Member States on Article 37 
(7) (8) (9) CPR - Combination of support from a financial instrument with other support’, EGESIF_15_0012-02,  
10/08/2015 (https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guidelines/2015/guidance-for-
member-states-on-combination-of-support-from-a-financial-instrument-with-other-forms-of-support) oraz 
załącznik do wytycznych ‘MS comments on the guidance note on combination following EGESIF presentation 
on 22 April 2015’, https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_Combina 
tion_support_qa.pdf 
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finansowanych ze środków europejskich lub krajowych środków publicznych. Wiąże 

to się z dość, a niekiedy wręcz bardzo nieprecyzyjnymi sformułowaniami 

stosowanymi w ramach szeregu innych programów wsparcia, realizowanymi zarówno 

w formie bezzwrotnej (dotacyjnej), jak i zwrotnej (pożyczki, czy gwarancje). Typowe 

sformułowania znajdujące się na liście oświadczeń, które składają we wniosku 

o dofinansowanie firmy ubiegające się o wsparcie są bowiem dość mocno niejasne, 

na przykład92: 

• Środki pożyczki nie mogą nakładać się z finansowaniem z Europejskich Funduszy 

Strukturalnych i Inwestycyjnych, z innych funduszy, programów, środków 

oraz instrumentów Unii Europejskiej, jak również innych źródeł pomocy 

krajowej i zagranicznej.  

• W przedmiocie objętym finansowaniem wnioskowaną pożyczką nie nastąpi 

nakładanie się finansowania /…/. 

• Zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia 

w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych 

instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej. 

• Oświadczam, że w wyniku otrzymania przez projekt dofinansowania we 

wnioskowanej wysokości, na określone we wniosku o dofinansowanie wydatki 

kwalifikowalne, nie dojdzie w projekcie do podwójnego dofinansowania 

wydatków kwalifikowalnych. 

4) Widać zatem wyraźnie, że stosowane sformułowania nie należą do zrozumiałych, 

szczególnie, jeżeli weźmie się pod uwagę to, że łączenie różnych form „po jednej 

stronie” dotyczy wejść kapitałowych, a więc wydatków z definicji niezbyt łatwych do 

ujęcia. Zasadniczym problemem jest definiowanie zakazu łączenia różnych form 

wsparcia za pomocą określenia wprowadzającego zakaz „podwójnego finansowania”, 

czy też zakazującego „nakładania się finansowania”. Dla przeciętnego przedsiębiorcy 

oba te sformułowania są całkowicie niejasne i w zasadzie niczego nie tłumaczą. 

Natomiast, jedynym sensownym rozwiązaniem jest odniesienie się do finansowania 

tych samych kosztów kwalifikowalnych i zakazania ich finansowania (tego typu 

prawidłowe i klarowne sformułowanie występuje bardzo rzadko, w zasadzie 

zidentyfikowaliśmy je wyłącznie w przypadku ubiegania się o finansowanie w ramach 

gwarancji udzielanej ze środków Funduszu Gwarancyjnego POIR93). Dodatkowo (choć 

akurat nie dotyczy to instrumentów gwarancyjnych), teoretycznie (z zachowaniem 

                                                      
92 Są to konkretne przykłady sformułowań zaczerpnięte z wniosków o dotacje lub wniosków pożyczkowych 
spotykanych w ramach wybranych krajowych i regionalnych programów operacyjnych. 
93 (https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-biznesmax/): „Zakaz podwójnego 
finansowania tych samych kosztów. W celu uniknięcia ryzyka podwójnego finansowania, kredyt w kwocie 
zabezpieczonej gwarancją nie może być przeznaczony na finansowanie kosztów kwalifikowalnych, na które 
przedsiębiorca uzyskał wsparcie bądź ubiega się o przyznanie innego wsparcia finansowego pochodzącego ze 
środków UE”.  
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reguł dotyczących pomocy publicznej) możliwe jest finansowanie jednego wydatku za 

pomocą różnych form pomocy – w praktyce, jak sądzimy, byłoby to jednak bardzo 

trudne. Taka możliwość wynika jasno z art. 37 ust. 9 Rozporządzenia 1303/201394: 

„Łączone wsparcia udzielane w formie dotacji i instrumentów finansowych, o których 

mowa w ust. 7 i 8, może, z zastrzeżeniem mających zastosowanie zasad unijnych 

przepisów dotyczących pomocy państwa, obejmować ten sam wydatek, pod 

warunkiem że suma wszystkich połączonych form wsparcia nie przekracza całkowitej 

kwoty tego wydatku”. W rzeczywistości jednak dopilnowanie tego, aby faktycznie 

dany środek trwały mógł być na przykład w 50% sfinansowany w ramach projektu 

dotacyjnego, a w 50% pożyczką byłoby wielce trudne, gdyż zakładałoby konieczność 

zbierania odpowiednich dokumentów księgowych i wymiany informacji pomiędzy 

pośrednikami finansowymi i instytucjami udzielającymi finansowania bezzwrotnego.  

5) Warto również pamiętać, że reguły dotyczące możliwości korzystania z różnych form 

pomocy, mimo że dość precyzyjne i czytelne dla osób znających temat, to dla 

większości przedsiębiorców mogą być niezbyt oczywiste i zrozumiałe. Przykładowo, 

nie jest dopuszczalne zaciągnięcie pożyczki, której podstawę stanowią środki 

pochodzące z Polityki Spójności, aby sfinansować udział własny w projekcie 

dotacyjnym lub też w celu prefinansowania realizacji projektu dotacyjnego. Kluczowe 

jest bowiem pojęcie finansowania, za pomocą oddzielnych form finansowania, także 

oddzielnych wydatków kwalifikowalnych (zgodnie z opisanymi powyżej regułami, czyli 

nawet jeżeli finansowany jest ten sam wydatek, to łączna suma finansowania 

w różnych formach nie może przekroczyć jego wartości), co jednak w przypadku 

instrumentów kapitałowych jest bardzo trudnym do zoperacjonalizowania 

konceptem. W przypadku instrumentów kapitałowych finansowane są bowiem 

inwestycje kapitałowe (czyli powiększenie kapitału danej firmy), a z kolei w przypadku 

instrumentów dłużnych konkretne wydatki kwalifikowane, jak na przykład zakup 

konkretnego środka trwałego. 

6) Kolejna kwestia dotyczy możliwości łączenia wsparcia pozyskanego z wcześniejszych 

programów z finansowaniem w ramach POIR, ze względu na regulacje / wytyczne 

dotyczące danego programu wsparcia. Niestety tutaj podejścia różnych instytucji są 

dość zróżnicowane i – co do zasady – stosunkowo restrykcyjne. Można podać kilka 

wymownych przykładów w tym zakresie: 

• PFR Venture dopuszcza95 koinwestycje w ramach programów BRIdge Alfa96 oraz 

programu PFR BizNest z zachowaniem ograniczeń wynikających z przepisów 

                                                      
94 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 
95 https://pfrventures.pl/pl/faq/1/pfr-starter-fiz  
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o pomocy publicznej, jednocześnie jednak wskazując (i nie wyjaśniając o co 

konkretnie chodzi) na regulacje dotyczące zakazu podwójnego finansowania. 

Z drugiej strony, pojawiają się opinie97 wskazujące na to, że nie należy jednak 

łączyć finansowania ze środków BRIdge Alfa (mającego de iure charakter 

instrumentu bezzwrotnego) z finansowaniem w formie instrumentów 

finansowych. 

• Jednocześnie wskazuje się na brak możliwości wykorzystania jako wkładu 

własnego środków pochodzących z rewolwingu środków z Działania 3.1 POIG 

(swoją drogą w końcowej ewaluacji Działania 3.1 POIG wskazywaliśmy na 

zasadność dokonania odpowiednich zmian umożliwiających takie wykorzystanie 

środków98).  

• Kwestia ta jest też (i bardzo słusznie!) przedmiotem zainteresowania Instytucji 

Zarządzającej POIR, która już od pewnego czasu prowadzi dialog z Polską 

Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dotyczący ewentualnej możliwości zmiany 

obecnej sytuacji i umożliwienia (być może, przynajmniej w ograniczonej skali 

i/lub pod określonymi warunkami i w ramach obowiązujących przepisów 

pomocowych) takich kierunków angażowania środków przez inkubatory 

inwestycyjne tworzone w ramach działania 3.1 POIG. 

• Dodatkowo, warto wskazać na pewną różnorodność definicji środków 

prywatnych i inwestorów prywatnych, na ogół zmierzającą w kierunku pewnego 

zawężenia definicji określonych w rozporządzeniu 651/2014. Przykładowo, 

w ramach programu PFR Starter inwestor prywatny to: „/…/ Podmiot, który:  

− został zatwierdzony przez PFR Starter FIZ w ramach Naboru zgodnie 

z Zasadami Naboru,  

− na podstawie Umowy Inwestycyjnej, dokonuje Inwestycji w Pośrednika 

Finansowego, ze środków niestanowiących środków publicznych 

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

bez względu na jego prawo własności, oraz  

                                                                                                                                                                      
96 Nie jest do końca jasne, czy chodzi o poddziałanie 1.3.1 POIR, czy też wcześniejszą edycję programu Bridge 
Alfa, realizowaną ze środków krajowych oraz POIG. 
97 Na tego typu obawy wskazywali w wywiadach wybrani pośrednicy finansowi; celowe byłoby precyzyjne 
wyjaśnienie tej kwestii. W tej sferze występują bowiem dość znaczne niejasności. Zdaniem autorów, co do 
zasady, instrumenty kapitałowe, o ile działa się w zgodzie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, można 
bez problemów łączyć z finansowaniem dotacyjnym ze względu na odmienność kosztów kwalifikowalnych 
(wydatki  na objęcie udziałów vs. konkretne wydatki inwestycyjne lub obrotowe). 
98 Zob. „Inkubacja i co dalej – ewaluacja efektów inicjowania działalności innowacyjnej MŚP, przy wsparciu 
instrumentów III osi priorytetowej POIG”, PAG Uniconsult, Taylor Economics, Warszawa, maj 2018 r. 
(https://www.ewaluacja.gov.pl/media/61518/Raport_koncowy_inkubacja.pdf), „Warto rozważyć umożliwienie 
zmiany zasad dokonywania reinwestycji /…/. W szczególności /…/: (m.in.) dopuszczenie możliwości 
inwestowania środków w inne projekty w zakresie finansowania inwestycji na wczesnych etapach rozwoju. 
Chodzi tu o finansowanie wkładu własnego do innych projektów finansowanych z udziałem środków 
publicznych, w których dany inkubator stawałby się partnerem / konsorcjantem” (rekomendacja wskazana do 
realizacji w IV kwartale 2018 r.), str. 123, 131-132. 
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− jest niezależny na moment dokonywania Inwestycji początkowej od 

Przedsiębiorstwa kwalifikowalnego, tj. nie jest udziałowcem ani 

akcjonariuszem Przedsiębiorstwa Kwalifikowalnego, w które Pośrednik 

Finansowy będzie dokonywał Inwestycji, bez względu na jego prawo 

własności i jest niezależny od Podmiotu Zarządzającego, ponosi pełne 

ryzyko związane z Inwestycjami”99.  

W stosunku do definicji z Rozporządzenia 651/2014, główną zmianą jest konieczność 

dokonywania inwestycji ze środków nie będących środkami publicznymi. Oczywiście 

przyjęte rozwiązanie jest do pewnego stopnia logiczne, ale zasadniczym problemem 

pozostaje interpretacja tego pojęcia oraz określenie, w którym momencie środki 

publiczne przekazane w ramach publicznego programu wsparcia tracą status środków 

publicznych (ta kwestia jest właśnie przedmiotem toczącej się dyskusji w sprawie 

reinwestowania środków pochodzących z działania 3.1 POIG). Przykładowo, czy 

przychody ze sprzedaży udziałów w spółce, w które inwestycja dokonywana była 

z udziałem środków publicznych pozostają nadal środkami publicznymi, czy też nie 

(warto pamiętać, że przychody te mogą być zarówno mniejsze, niż oryginalna wartość 

inwestycji, jak i znacząco wyższe). 

7) Jak się wydaje, kwestie te powinny być z jednej strony rozstrzygane indywidualnie 

(mówiąc o konkretnych dopuszczalnych lub niedopuszczalnych sytuacjach łączenia 

środków z poszczególnych programów wsparcia), ale z drugiej strony celowe byłoby 

też wypracowanie systemowego, w miarę jednolitego podejścia do tego problemu. 

Naturalnie, może to być poważnym wyzwaniem, ze względu na to, że rozmaite 

programy wsparcia były realizowane w rozmaitym reżimie prawnym, a część regulacji 

określających ich zasady przestała już obowiązywać.  

8) Dodatkowo, warto też wskazać, że choć z jednej strony logiczne jest, aby odpowiedni 

wkład stanowiły „prawdziwe” środki prywatne i „prawdziwi” inwestorzy prywatni, to 

z drugiej strony z faktu, że dana instytucja dysponuje środkami, które oryginalnie 

pochodziły ze środków publicznych nie można wyciągać wniosków, że podmiot nie 

zachowuje się jak inwestor prywatny. Kwestia ta jest generalnie dość złożona, gdyż 

bardzo wiele zależy od konkretnych rozstrzygnięć tj. na przykład, na ile dana 

instytucja odnosi korzyści z bardziej udanych inwestycji (lub – odwrotnie – traci na 

inwestycjach nieudanych). Generalnie, należy przyjąć, że im więcej „prawdziwych” 

środków prywatnych tym lepiej, ale z drugiej strony wobec ich niedostatku w tej 

sferze trzeba tez zachowywać się elastycznie. 

3.4.2 Przejrzystość podatkowa  

W ostatnim czasie mamy do czynienia z zasadniczą i pozytywną zmianą w zakresie 

przejrzystości podatkowej. Prowadzone działania przez środowisko funduszy VC, jego 

                                                      
99 Załącznik nr 7 do Zasad naboru i wyboru Pośredników Finansowych w ramach programu PFR Starter FIZ: 
Kluczowe warunki naboru oraz wyboru Pośredników finansowych - PFR Starter FIZ („Term Sheet”), pkt 25, str. 
13, W/10/2018, https://pfrventures.pl/pl/fundusze/1/pfr-starter-fiz/ 
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organizacje przedstawicielskie, a także Polski Fundusz Rozwoju, doprowadziły ostatecznie do 

zmiany obowiązujących dotąd, niekorzystnych rozwiązań, całkowicie niekompatybilnych 

z rozwiązaniami spotykanymi na rozwiniętych rynkach inwestycji kapitałowych. Zmiany te 

można scharakteryzować następująco: 

1) Skorygowano funkcjonujący dotąd (od 2014 r.) niekorzystny stan prawny, polegający 

na objęciu podatkiem CIT spółki komandytowo-akcyjnej (i komandytowej) 

wykorzystywanej przez fundusze VC jako wehikuł inwestycyjny przejrzysty 

podatkowo (umożliwiający uniknięcie podwójnego opodatkowania). Oczywiście te 

wcześniejsze modyfikacje bardzo utrudniły rozwój inwestycji kapitałowych w Polsce. 

Jak wielokrotnie wskazywano (np. w ramach innych ewaluacji100 lub stanowisk 

/ opinii101), skutkowały ograniczeniem zaangażowania niektórych inwestorów na 

rynku inwestycji kapitałowych, spowodowanego ocenami, co do niekorzystnych 

perspektyw efektywności inwestycji, wynikającymi z jej mniejszej opłacalności 

w stosunku do podejmowanego, wysokiego ryzyka inwestycyjnego102. Korzystna 

zmiana powyższych uregulowań, obowiązująca od 1 stycznia 2019 r., polegała na 

wprowadzeniu do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych103: 

• pojęcia alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI) (status takiej spółki mogą mieć 

spółki kapitałowe lub komandytowe i komandytowo-akcyjne, w których 

jedynym komplementariuszem jest spółka kapitałowa), uregulowanej (od 

marca 2016 r.) w przepisach o funduszach inwestycyjnych104, 

• przedmiotowego zwolnienia podatkowego dochodów (przychodów) 

alternatywnych spółek inwestycyjnych uzyskanych w roku podatkowym ze 

zbycia udziałów (akcji), pod warunkiem że alternatywna spółka inwestycyjna 

zbywająca udziały (akcje), posiadała przed dniem tego zbycia bezpośrednio nie 

mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, której udziały (akcje) są 

zbywane, nieprzerwanie przez okres dwóch lat105. Zwolnienie to nie ma 

                                                      
100 „Efektywność systemu funduszy venture capital wspartych przez KFK S.A. ze środków POIG, 2007-2013”, 
PAG Uniconsult, Taylor Economics, Warszawa, grudzień 2017, s. 37. 
101 „Perspektywy rozwoju rynku funduszy venture capital w Polsce. Raport z przebiegu warsztatu i propozycje 

zmian legislacyjnych”, JS LEGAL Jankowski & Stroński, PARP, Warszawa, 3 października 2012 r., str. 20 (krytyka 
planowanych zmian legislacyjnych). 
102 W ówczesnym stanie prawnym, jedyną przejrzystą podatkowo strukturą  był Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty Aktywów Niepublicznych (była to jednak struktura skomplikowana formalnie i dość kosztowna, 
nadająca się do prowadzenia funduszy VC o wysokiej kapitalizacji, rzędu 100 mln PLN.). 
103 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jed. Dz. U. z 2018 r., poz. 
1036 z póź. zm. Zmiany, o których tu mowa wprowadzono ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie 
niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym 
i gospodarczym, Dz. U. z 2018 r., poz. 2244 (chodzi tu o przepisy: art. 4a pkt 30a, 17 ust. 1 pkt 58a oraz ust. 10b 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). 
104 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi, tekst jed. Dz. U. z 2018 r., poz. 1355, Rozdział IIIA. 
105 Jak podano w uzasadnieniu do projektu ustawy (http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2862, str. 18-19), 
ograniczenie stosowania zwolnienia do sytuacji, w której alternatywna spółka inwestycyjna posiadała 
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zastosowania do dochodów (przychodów) uzyskanych ze sprzedaży udziałów 

(akcji) w spółce, jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów takiej spółki, 

bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium 

Polski lub prawa do takich nieruchomości. 

2) Wprowadzone zmiany możliwe były dzięki zdefiniowaniu statusu alternatywnej spółki 

inwestycyjnej, sprecyzowaniu jej wyłącznego zakresu działalności, ograniczonego do 

gromadzenia aktywów od wielu inwestorów, w celu ich lokowania zgodnie z przyjętą 

polityką inwestycyjną oraz poddaniu reglamentacji administracyjnoprawnej 

zarządzania ASI. W zależności od wartości aktywów wchodzących w skład portfeli 

inwestycyjnych ASI, którymi dany zarządzający ASI zamierza zarządzać lub zarządza, 

wymagane jest uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego albo wpisu do 

rejestru Zarządzających ASI, prowadzonego przez KNF (wpis do rejestru dotyczy 

sytuacji, gdy łączna wartość aktywów wchodzących w skład zarządzanych portfeli 

inwestycyjnych wynosi maksymalnie równowartość w złotych kwoty 100 mln 

euro106). 

3) Opisany powyżej nowy stan prawny diametralnie zmienił, prawdopodobnie 

najważniejszy element decydujący o możliwościach rozwojowych rynku VC w Polsce. 

Rozwiązanie to stanowi oczywistą zachętę dla inwestorów kapitałowych i można 

założyć, że walnie przyczyni się do realizacji szerszych, jak i bezpośrednich celów 

funkcjonowania wspieranych wehikułów inwestycyjnych, jak również zachęcać będzie 

inwestorów do długotrwałego angażowania się w przedsięwzięcia realizowane 

w formie inwestycjach kapitałowych, w tym z wykorzystaniem wsparcia publicznego. 

Takie też stanowisko, potwierdzające zasadnicze znaczenie wprowadzonej zmiany 

reprezentowało wielu respondentów wywiadów indywidualnych przeprowadzonych 

w ramach niniejszego badania107. 

3.4.3 Inne kwestie regulacyjne 

W trakcie przeprowadzonych wywiadów respondenci często zwracali uwagę na inne, 

następujące kwestie regulacyjne:  

                                                                                                                                                                      
nieprzerwanie przez okres dwóch lat przed dniem zbycia bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) 
w kapitale spółki, której udziały (akcje) zbywa, służy wyłączeniu ze zwolnienia tzw. inwestycji portfelowych, 
dokonywanych np. w akcje notowane na GPW. Podobne ograniczenia stosowane są w zakresie zwolnienia 
dywidend i innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Dzięki temu przepisy w zakresie 
zwolnień dochodów ze sprzedaży udziałów (akcji) i dochodów z udziału w zyskach pozostaną spójne. 
106 Art. 70zb ustawy o funduszach inwestycyjnych /…/. 
107 Aczkolwiek warto wskazać, że – zdaniem części specjalistów – zaproponowane zmiany, choć oczywiście 
korzystne, z perspektywy celów przyświecających uregulowaniu podmiotu ASI mogłyby iść nieco dalej, np. 
rozszerzając zakres zwolnienia z podatku dochodowego również na inne rodzaje dochodów, jak np. z tytułu 
finansowania inwestycji długiem (czy też zmniejszenie limitu 10%, co uelastyczniłoby to rozwiązanie), zob. 
Business Insider (28.12.2018), https://businessinsider.com.pl/firmy/ podatki asi-alternatywna-spolka-
inwestycyjna-zwolniona-z-podatku/0gsngek 
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1) Nadal czynnikiem zniechęcającym (bowiem generującym specyficzne i bardzo trudno 

mierzalne ryzyka inwestycyjne) jest znacząca niestabilność prawa, obserwowana 

w rozmaitych sferach życia społeczno-gospodarczego, a także tworzenie niejasnych  

i skomplikowanych regulacji. Co istotne, zwracano uwagę, że inwestorzy dokonujący 

ocen pod tym względem, zwracają uwagę nie tylko na konkretne rozwiązania 

bezpośrednio odnoszące się do spraw inwestowania, np. regulacji podatkowych, 

dotyczących transferu technologicznego, czy też wnoszenia aportów itd. itp., a więc 

zagadnień ściśle związanych z funkcjonowaniem wehikułów inwestycyjnych, czy też 

tworzących (równie istotne) ramy regulacyjne funkcjonowania spółek portfelowych. 

W rzeczywistości, chodzi tu także o kwestie bardziej ogólne, w przypadku których 

regulacje okazują się bardzo zmienne (w każdym razie, jako takie są one 

postrzegane), co nie stwarza i nie ugruntowuje ogólnego odczucia stabilności 

otoczenia regulacyjnego. Jak się podkreśla, stabilność ta jest kluczowym warunkiem 

podejmowania istotnych, długofalowych decyzji inwestycyjnych (a z takimi mamy do 

czynienia w przypadku instrumentów kapitałowych wspieranych w ramach POIR). 

Oczywiście respondenci stoją na stanowisku, że uwagi tego rodzaju trudno jest 

adresować do podmiotów zarządzających i wdrażających wsparcie, niemniej jednak 

należy o nich pamiętać formułując oczekiwania, co do aktywności inwestorów 

funkcjonujących z udziałem, czy też bez udziału wsparcia publicznego.  

2) Istotną kwestią jest także precyzja tworzonych regulacji, które – w powszechnym 

odczuciu – nadal pozostawiają zbyt dużo swobody interpretacyjnej. Brak tej precyzji 

to kolejny obszar generujący trudno mierzalne ryzyka inwestycyjne (tu dobrym 

przykładem są rozmaite, opisane wcześniej kwestie rodzące się w związku ze 

sprawami wykorzystywania wsparcia publicznego z rozmaitych programów; brak 

jasności w tym względzie, w tym dostępności jednolitego stanowiska oficjalnego – 

opublikowanego i powszechnie respektowanego). Z punktu widzenia inwestorów, 

wszelkiego rodzaju interpretacje stanu prawnego, jeśli już są konieczne, to muszą być 

kształtowane precyzyjne i powinny charakteryzować się długookresową trwałością, 

a ewentualne ich zmiany powinny działać na korzyść sfery regulowanej (dobrym 

przykładem, a ponadto szczególnie ważnym w związku z analizowanym tu 

przedmiotem, są zaprezentowane zmiany w zakresie przejrzystości podatkowej 

wehikułów inwestycyjnych), choć – paradoksalnie – historia zmian regulacyjnych 

w tym zakresie, potwierdza brak stabilności – w tym jednak przypadku uzasadniony, 

bowiem funkcjonujące ostatnio rozwiązania były zupełnie nieadekwatne do 

artykułowanego zamiaru wspierania rozwoju rynku inwestycji kapitałowych w Polsce. 

3.5 Doświadczenia zagraniczne we wdrażaniu instrumentów kapitałowych.  

Analogiczne działania podejmowane w innych krajach mogą stanowić ważny punkt 

odniesienia w analizie sposobu konstrukcji i wdrażania w Polsce instrumentów kapitałowych 
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finansowanych ze środków POIR. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat108 w Europie 

Zachodniej podjęto szereg inicjatyw mających na celu zaktywizowanie rynków VC i poprawę 

dostępu MŚP do kapitału ryzyka. Działania te przybierały bardzo różną postać i formułę 

(bezpośrednie angażowanie się władz publicznych jako inwestora na rynku VC, pośrednie 

zaangażowanie polegające na wkładzie kapitałowym do funduszu zarządzanego przez 

prywatny podmiot, ulgi podatkowe) podlegając znacznej ewolucji powodowanej zarówno 

nagromadzeniem doświadczeń, jak i zmianami w strukturach gospodarek (wzrost roli MŚP). 

Przegląd literatury tematu wskazuje na ukształtowanie się pewnych trendów i schematów 

postępowania w konstruowaniu interwencji publicznej na rynku kapitału ryzyka. Poniżej na 

przykładzie kilku krajów i wdrażanych tam instrumentów kapitałowych prezentujemy 

kluczowe elementy składowe zastosowanych rozwiązań.  

1) Powierzanie profesjonalnym podmiotom zarządzania instrumentami kapitałowymi 

Złożoność problematyki funkcjonowania rynków VC sprawiła, że początkowe próby 

angażowania się władz publicznych w proces dystrybucji kapitału i następnie 

nadzorowania funduszy portfelowych VC zostały szybko zarzucone na rzecz tworzenia 

i powierzania zarządzania wdrażaniem programów (instrumentów) dedykowanym 

podmiotom komercyjnym (także prywatnym) lub quasi-komercyjnym. Wymownym 

przykładem takiej ewolucji jest sposób wdrażania programów wsparcia kapitałowego 

w Wielkiej Brytanii. Pierwsze programy takie, jak University Challenge Seed Funds 

(lata: 1998-2001; w ramach dwóch naborów wsparcie uzyskało 19 funduszy 

seed/start-up), Regional Venture Capital Funds (2002 rok; w ramach dwóch naborów 

wsparcie uzyskało 9 funduszy regionalnych) czy UK High Technology Fund of Funds 

(lata 2000-2002; wsparcie 9 funduszy VC) były wdrażane samodzielnie przez 

brytyjskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu. Ponieważ liczba nadzorowanych 

funduszy VC wzrastała (tylko w tych trzech programach było ich łącznie 37) 

w kwietniu 2008 r. powołano spółkę Capital for Enterprise Limited, która przejęła 

zarządzanie i wdrażanie wszystkimi instrumentami kapitałowymi109 (jak również 

programami pożyczkowymi i poręczeniowymi). W 2013 roku spółka ta została 

włączona do grupy kapitałowej nowoutworzonego państwowego banku rozwoju – 

British Business Bank plc – ukierunkowanego na realizację działań / programów 

wspierających rozwój MŚP. W innych krajach, gdzie wsparcie dla rynku VC zaczęto 

uruchamiać na ogół nieco później niż w Wielkiej Brytanii wdrażanie takich programów 

(instrumentów) od razu powierzano profesjonalnym podmiotom (a nie administracji 

publicznej). Można tu przywołać szereg przykładów. W Niemczech wdrażanie 

czterech programów opracowanych przez kraj związkowy Bawarii (Bayern Kapital-

Seed Fonds, Bayern Kapital-Clusterfonds Start-up, Innovationsfonds / Innovationfonds 

EFRE, Bayern Kapital Wachstumsfonds Bayern) zostało powierzone bawarskiemu 

                                                      
108 Interwencje na rynku VC zaczęły się praktycznie od momentu zakończenia II Wojny Światowej; w roku 1947 
rząd Brytyjski wsparł – przy znacznym zaangażowaniu politycznym i niewielkim kapitałowym Banku Anglii – 
powstanie pierwszego funduszu kapitałowego ICFC.    
109 W 2012 roku tych funduszy (z udziałem kapitału publicznego) było już ok. 160.  
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publicznemu bankowi rozwoju - LfA Foerderbank Bayern110. Na Węgrzech do 

uruchomienia i zarządzania czterema111 zwrotnymi instrumentami kapitałowymi (lata 

2009-2013) sfinansowanymi z programu operacyjnego na lata 2007-2013 (w ramach 

inicjatywy JEREMIE) Węgierski Bank Rozwoju (Magyar Fejlesztési Bank Zrt.) powołał 

specjalną spółkę: Venture Finance Hungary plc. W wielu krajach Europy Środkowej 

i Wschodniej (ale nie tylko) przy wdrażaniu instrumentów kapitałowych skorzystano 

z pomocy Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Przykładowo EFI zostało wynajęte 

do zarządzania takimi programami (instrumentami), jak: Baltic Innovation Fund 

(instrument uruchomiony w 2013 r. obejmujący trzy kraje bałtyckie – Litwa, Łotwa, 

Estonia), rumuński Competitivenes Fund-of-Funds for SME (uruchomiony w grudniu 

2016 r.), Czech ESIF Fund of Funds (uruchomiony w styczniu 2017 r.), Slovenia Equity 

Growth Investment Programme (wdrażany od listopada 2017 r.), Croatian Venture 

Capital Initiative (wdrażana od 2018 r.) czy The Central Europe Fund of Funds 

(instrument obejmujący Austrię, Czechy, Słowację, Słowenię i Węgry; zainicjowany 

w grudniu 2017 r.)112. EFI jako podmiot z dużym doświadczeniem na rynku VC 

zarządza także instrumentami kapitałowymi na terenie Europy Zachodniej: 

w Niemczech EFI powierzono wdrażanie dwóch dużych instrumentów - EIF/ERP 

Dachfonds (2004 r.; alokacja 250 mln EUR) i ERP-EIF Growth Facility (2016 r.; alokacja 

500 mln EUR), w Holandii EFI wdraża program Dutch Venture Initiative I (2013 r.) oraz 

Dutch Venture Initiative II (2016 r.) każdy po około 200 mln EUR, w Szwecji jest to 

Swedish Venture Initiative (2016 r.). 

2) Dystrybucja środków w formule Fund of Funds  

Zdecydowana większość analizowanych programów (instrumentów) proces 

dystrybucji zgromadzonych środków publicznych opierała na formule funduszu 

funduszy. Oznacza to, że podmiot zarządzający programem (instrumentem) zamiast 

bezpośredniego dostarczania kapitału ryzyka poszczególnym przedsiębiorcom 

(odbiorcom ostatecznym) inwestował w wybrane fundusze VC, które z kolei 

inwestowały w przedsiębiorców (fundusz funduszy → Fundusz VC → MŚP). Proces 

dystrybucji miał więc charakter niejako dwuetapowy i „dwupoziomowy”. Rozwiązanie 

takie zostało zastosowane w 19 na 28 analizowanych programów (instrumentów). 

W pozostałych przypadkach środki z danego instrumentu były inwestowane 

bezpośrednio w spółki (MŚP). Linią rozgraniczenia pomiędzy formułą funduszu 

funduszy, a bezpośrednim inwestowaniem była niewątpliwie skala programu 

(instrumentu). Tam, gdzie zgromadzone środki były niewielkie bądź ich przeznaczenie 

                                                      
110 Był to rok 1995 co by oznaczało, że Niemcy nawet wcześniej niż Wielka Brytania zdecydowali się na 
zatrudnianie profesjonalnych instytucji wdrażających.  
111 New Hungary VC Programme (JEREMIE I), New Hungary VC Programme - joint growth fund (JEREMIEII), New 
Hungary VC Programme - JOINT SEED (JEREMIE III), JEREMIE  IV. 
112 W programach tych EFI na ogół jest także dostarczycielem kapitału pochodzącego z budżetu UE 
dystrybuowanego w ramach różnych programów (np. CIP, COSME, Horyzont 2020) i instrumentów (np. GIF, 
EFSI Equity Instrument). 
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lokalne stosowano formułę inwestowania bezpośredniego. Tak było w trzech113 

instrumentach uruchomionych w 2014 r. w Irlandii Północnej (Techstart NI Invest 

Growth Fund, Spin-out Fund/Ulster, Spin-out Fund / Quens; ich kapitalizacja wynosiła 

odpowiednio: 17 mln funtów i dwa razy po 1,5 mln funtów), czy pięciu instrumentach 

wdrażanych na Litwie (Venture Capital Fund I & II, Co- Investment Fund I & II, 

Business Angel Co-Investment Fund z alokacją publiczną wynoszącą odpowiednio: 20 

mln EUR, 13,8 mln EUR, 11 mln EUR, 9,3 mln EUR i 10,2 mln EUR). Programy 

(instrumenty) wdrażane w formule funduszu funduszy miały kapitalizację 

wielokrotnie większą choć zdarzały się wyjątki. W formule takiej przykładowo 

wdrażany był brytyjski UK High Technology Fund of Funds z alokacją 123 mln funtów 

(środki publiczne i prywatne na poziomie FoF), dwa niemieckie instrumenty EIF / ERP 

Dachfonds i ERP-EIF Growth Facility dysponujące kapitałem po 500 mln EUR każdy, 

dwa instrumenty holenderskie (Dutch Venture Initiative I & II) z alokacją po 200 mln 

EUR czy The Central Europe Fund of Funds dysponujący kapitałem w wysokości 97 

mln EUR. Wyjątek jednak stanowiły instrumenty wdrażane w krajach o małych 

gospodarkach takich jak Czechy, Chorwacja, Rumunia, Słowenia, gdzie stosunkowo 

małe alokacje (wynoszące od 20 do 40 mln EUR) także były wdrażane poprzez 

fundusz funduszy. 

3) Portfele instrumentów vs. pojedyncze instrumenty 

Analizowane programy wsparcia rynku VC na ogół przybierały dwa warianty 

realizacyjne: zdiagnozowane niedoskonałości rynku były adresowane za pomocą 

wiązki odrębnych instrumentów kapitałowych ukierunkowanych na różne segmenty 

rynku VC (różne fazy rozwoju projektów inwestycyjnych) lub też posługiwano się 

jednym „uniwersalnym” instrumentem o szerokim spektrum działania tj. nie 

obarczonym szczególnymi wymaganiami co do grupy docelowej (rodzaj MŚP, rodzaj 

finansowanych faz). Jakkolwiek zebrany materiał jest stosunkowo ograniczony w 

relacji do liczby instrumentów kapitałowych jakie w ciągu ostatnich kilkunastu latach 

były wdrażane w Europie, to można zaryzykować tezę, iż pierwszy z wariantów 

realizacyjnych stosowany był (jest) głównie w krajach o stosunkowo słabo 

rozwiniętych rynkach VC; drugi stosowany jest w krajach gdzie sektor firm 

zarządzających jest liczniejszy, bardziej doświadczony, istnieje większa podaż kapitału 

prywatnego (większy zasób tego kapitału), a rynki VC aktywniejsze. Przykładem 

pierwszego wariantu wdrożeniowego może być program węgierski gdzie trzy osobne 

instrumenty skierowane były (rozdzielnie) na różne fazy rozwoju. Instrument Joint 

Seed (JEREMIE III) dedykowany został fazie zalążkowej i startu, dotyczył 

przedsiębiorstw mikro i małych nie starszych niż 3 lata, w które można było 

zainwestować do 150 tys. EUR w okresie 12 miesięcy (po tym okresie można było 

także udzielić pożyczki na 150 tys. EUR. Instrument JEREMIE I skierowany był na fazę 

zalążkową, startu lub wzrostu, dotyczył firm mikro i małych działających nie dłużej niż 

                                                      
113 Czwartym elementem tego programu był fundusz grantowy: proof of concept grant fund (z alokacją 3,5 mln 
funtów).  
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5 lat, w które można było inwestować do 1,5 mln EUR w okresie 12 miesięcy (łącznie 

3x1,5 mln EUR). W trzecim z instrumentów (Joint Growth Fund – JEREMIE II) 

uwzględnione zostały przedsiębiorstwa średnie (nie starsze niż 5 lat), możliwe było 

finansowanie wyłącznie fazy wzrostu, a limit inwestycji wynosił 2,5 mln EUR w okresie 

12 miesięcy (maksymalnie 3 x 2,5 mln EUR). Wiązkę instrumentów zastosowano też 

w programie Chorwackim i Czeskim. EFI zarządzający Croatian Venture Capital 

Initiative (CVCi FoF) wprowadził dwa „przedziały” inwestycyjne: w ramach 

instrumentu akceleracyjnego (tzw. „acceleration compartment”) możliwe jest 

dokonywanie inwestycji w wysokości maksymalnie 200 tys. EUR w okresie 3 lat 

(warunki de minimis); w przedziale VC (tzw. „venture capital compartment”) 

inwestycje w pojedynczy projekt mogą być znacznie większe bo sięgające kwoty 

odpowiadającej maksymalnie 15% kapitalizacji danego funduszu VC (limit liczony 

łącznie z inwestycją w ramach „acceleration compartment”; istnieje możliwość 

podwyższenia tego limitu do 20% kapitalizacji; w ramach jednego funduszu VC mogą 

funkcjonować dwa „przedziały”). W czeskim programie – również zarządzanym przez 

EFI – także zastosowano dwa osobne „przedziały”. W tym wypadku „przedział 

akceleracyjny” skierowany jest na dokapitalizowanie funduszy VC finansujących 

bardzo wczesne fazy (badania, faza proof of concept) zasadniczo do kwoty 50 tys. 

EUR, ale nie więcej niż 200 tys. EUR (z poszanowanie zasady de minimis). W ramach 

przedziału seed mogą z kolei być finansowane projekty, które szczęśliwie przeszły 

przez „przedział akceleracyjny”; w tym wypadku inwestycja może wynosić do 10% 

kapitalizacji funduszu VC, lecz nie więcej niż 15 mln EUR (i przy utrzymaniu 

odpowiednich poziomów zaangażowania kapitału publicznego wynikających 

z właściwych przepisów UE). Finansowanie kolejnych faz rozwoju przedsiębiorstw 

czeskich jest również możliwe, lecz zostało oparte o osoby program (instrument). Jest 

to The Central Europe Fund of Funds będący programem ponad-narodowym 

(obejmuje Austrię, Czechy, Słowację, Węgry, Słowenię). Z instrumentu tego mogą być 

dokapitalizowane fundusze VC/PE, które będą inwestowały w dalsze fazy – już nie 

seed / start, lecz later stage & growth włączając w to akwizycje, refinansowanie, 

transakcje buy-and-build, w sektor MŚP jak i tzw. mid-cap (spółki o zatrudnieniu 250-

500 pracowników). Jeszcze innym przykładem zastosowania wiązki uzupełniających 

się instrumentów może być cytowany wcześniej program Techstarte Northern 

Ireland, w ramach którego uruchomiono osobne (dwa) fundusze wspierające 

powstawanie uczelnianych spółek spin-out i fundusz wspierający fazę wzrostu. 

Interwencję za pomocą wiązki instrumentów stosowali także Niemcy w latach 90-

tych, kiedy w kraju tym zaczęto intensywniej inwestować w rozwój (słabych wówczas) 

rynków VC. Przykładem takiej formuły interwencji mogą być cztery instrumenty 

wdrożone w Bawarii: Bayern Kapital -Seed Fonds, Bayern Kapital-Clusterfonds Start 

up, Innovationsfonds / Innovationfonds EFRE, Bayern Kapital Wachstumsfonds 

Bayern; skierowane one były odpowiednio na fazę seed z projektami nie starszymi niż 

12 miesięcy i inwestycją pierwotną na poziomie 250 tys. EUR, fazę startu z projektami 

z przedziału wiekowego 12-24 miesiące i inwestycją rzędu 500 tys. EUR, projekty 
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innowacyjne w fazie badań i rozwoju bez ograniczeń wiekowych z inwestycją do 

2 mln EUR i projekty w fazie wzrostu z inwestycją od 2 do 8 mln EUR. Przykładem 

drugiego wariantu realizacyjnego (jeden instrument) może być przede wszystkim 

Wielka Brytania (Regional Venture Capital Funds, UK High Technology Fund of Funds, 

Enterprise Capital Funds), gdzie celem instrumentu było (jest) przede wszystkim 

zasilenie kapitałowe funduszy, a nie ukierunkowanie ich na konkretne fazy rozwoju. 

4) Tempo dystrybucji instrumentów 

Wdrażanie instrumentów kapitałowych poprzez fundusz funduszy w każdym 

wypadku wymagało przeprowadzenia procesu dystrybucji kapitału do funduszy 

portfelowych VC. Czasochłonności tego procesu zależała zarówno od przyjętych 

procedur selekcyjnych, jak i od ilości środków (kapitału) podlegającego dystrybucji. 

Z zebranych nieusystematyzowanych danych wynika, że w przypadku dystrybucji 

opartej na formule konkursu / przetargu proces ten zazwyczaj trwał co najmniej 

kilkanaście miesięcy114. W brytyjskim programie Regional Venture Capital Funds 

proces dystrybucji trwał od stycznia 2002 roku do 2003 roku i skutkował wybraniem 

i dokapitalizowaniem 9 funduszy VC (środki publiczne stanowiły pulę 74 mln funtów). 

Wyłonienie 19 funduszy seed / start-up w ramach dwóch naborów w programie 

University Seed Challenge Seed Funds trwało od 1998 roku do 2001 roku. W tym 

wypadku kwota środków publicznych wyniosła 60 mln funtów. Również około 2 lat 

(24 miesiące – od lipca 2000 r. do sierpnia 2002 r.) trwała dystrybucja w programie 

UK High Technology Fund of Funds, w ramach którego 20 mln funtów środków 

publicznych wespół z 106 mln funtów środków prywatnych (na poziomie fund of 

funds) zostało dystrybuowanych między 9 funduszy. Z posiadanych danych wynika, że 

około roku (2009/2010; 2012/2013; 2012/2013; 2013) trwała dystrybucja w każdym 

z instrumentów wdrażanych na Węgrzech; w efekcie dokapitalizowanie uzyskało 28 

funduszy (najprawdopodobniej w wyniku 6 naborów). Tempo dystrybucji znacznie 

trudniej oszacować w przypadku programów (instrumentów) wdrażanych przez EFI, 

gdzie zasadą jest otwarty (ciągły) tryb przyjmowania ofert. W przypadku Dutch 

Venture Initiative I dystrybucję 202,5 mln EUR zakończono po około 30 miesiącach 

(od sierpnia 2013 r. do końca 2015 r.). W przypadku Baltic Innovation Fund 

uruchomionego w 2013 roku pierwszą umowę inwestycyjną (z BaltCap PE) podpisano 

w czerwcu 2013 r., a do maja 2017 roku podpisano ich łącznie 5 (w tym z jedną z firm 

zarządzających dwie umowy). Z kolei w przypadku wciąż „aktywnego” instrumentu 

InnovFin Equity – Early Stage Window otwarcie naboru (publikacja „Open Call for 

Expression of Interest”) nastąpiło 14 października 2016 roku z terminem zakończenia 

naboru wyznaczonym na 31 maja 2019 roku. W okresie do czerwca 2018 r. (tj. 

w ciągu 20 miesięcy) podpisano umowy z 27 funduszami z całej Europy (w tym 

z dwoma z Polski).  

                                                      
114 Przytaczane dane należy traktować szacunkowo, gdyż zgromadzone przez nas materiały na temat wdrażania 
poszczególnych programów (instrumentów) bardzo rzadko zawierały dokładne informacje (miesiąc, rok) 
pozwalające ocenić jak długo trwała dystrybucja.   
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5) Kryteria wyboru funduszy portfelowych. 

Z przeglądu dokumentacji poszczególnych programów i instrumentów wynika, że 

selekcja funduszy portfelowych VC oparta była zasadniczo na tych samych co do 

istoty merytorycznej zbiorach zmiennych i kryteriów (choć zazwyczaj inaczej 

sformułowanych) koncentrując się na trzech kluczowych zagadnieniach: zespół 

zarządzający funduszu, strategia inwestycyjna, ekonomika funduszu. W brytyjskim 

programie Regional Venture Capital Funds analizie i ocenie poddano m.in.: 

doświadczenie menedżerów w inwestycjach w obszarze luki kapitałowej (ocena 

zespołu menedżerskiego dokonywana była przez zewnętrznego audytora), zakładane 

(proponowane) wynagrodzenie, przyjęte standardy postępowania, zakładaną 

strukturę funduszu, zasady monitorowania portfela, poziom podporządkowania 

kapitału publicznego, charakterystykę inwestorów prywatnych i poziom ich wkładu 

kapitałowego (commitment). W programie University Challenge Seed Funds 

analizowano: sposób zarządzania funduszem (osoby zarządzające, personel, doradcy), 

sposób identyfikacji i generowania deal flow (włącznie z opisem przygotowanych do 

inwestycji projektów), strategię inwestycyjną (zakładana wielkość pojedynczej 

inwestycji, dyscypliny naukowe stanowiące przedmiot zainteresowania funduszu, 

możliwość koinwestycji z inwestorami prywatnymi, sposób podejścia do praw 

własności intelektualne, itd.). Cztery grupy kryteriów zastosowano w programie 

Enterprise Capital Funds: strategia inwestycyjna (preferowane sektory, faza rozwoju 

projektów, struktura inwestycji, środki przeznaczane na inwestycje kontynuacyjne, 

czas trwania inwestycji), siła zespołu zarządzającego (CV i opis doświadczenia każdego 

kluczowego menedżera), źródła kapitału prywatnego (charakterystyka inwestorów 

prywatnych i listy intencyjne), warunki finansowe (wysokość opłaty za zarządzanie, 

zasady podziału środków z wyjść). Analogiczny układ kryteriów występował 

w instrumentach wdrażanych na Węgrzech. Były to: doświadczenie profesjonalne 

zespołu, spójność i zgodność biznes planu, ocena czy wielkość środków publicznych 

jakie oferent zamierza pozyskać jest adekwatna do wielkości zespołu zarządzającego, 

planowana liczba inwestycji. Bardziej szczegółowy wgląd w procedurę i kryteria oceny 

daje analiza dokumentacji stosowanej w naborach organizowanych przez EFI. 

W programach (instrumentach) wdrażanych zatem w Czechach, Słowacji, Słowenii, 

Chorwacji czy Szwecji wyglądało to następująco115. Procedura selekcji jest 

trzyetapowa. Pierwszy etap to preselekcja, w ramach której weryfikowane jest 

spełnianie kryteriów dostępu116 (np. kompletność dokumentacji, posiadanie 

odpowiedniego potencjału ekonomicznego i finansowego, posiadanie odpowiedniego 

potencjału organizacyjnego, posiadanie systemu kontroli wewnętrznej, zapewnienie 

                                                      
115 Por. np.: ‘Call for Expression of Interest to select Financial Intermediaries that will receive resources from 

the Czech ESIF Fund-of-Funds and EIF co-investment to implement the following Financial Instruments: 
Accelerator & Seed Capital Fund(s) and/or Venture Capital Fund(s)’, Annex 2.  
116 Faktycznie jest to połączenie wymogów formalnych i merytorycznych. W oryginale są one określane jako 
„eligibility criteria”.  
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wkładu własnego podmiotu zarządzającego do kapitalizacji funduszu) oraz 

dokonywana jest ocena jakościowa117 (merytoryczna). Ocena jakościowa obejmuje 

trzy grupy kryteriów: jakość i spójność przedłożonego projektu (w rozumieniu 

funduszu i jego strategii), dojrzałość projektu, potencjał instytucjonalny 

i zrównoważenie. W ramach pierwszej grupy kryteriów (jakość i spójność) – 

obejmującej ocenę zespołu zarządzającego – wnioskowi może być przyznane 

maksymalnie 60 punktów; w ramach dwóch pozostałych grup po 20 punktów. 

Najwyżej ocenione wnioski przechodzą do następnego etapu, w którym 

przeprowadzane jest badanie due diligence. Celem badania jest m.in. ocena zdolności 

do generowania deal flow, aplikacji strategii inwestycyjnej i strategii wyjść118. 

Wnioskodawcy, którzy pomyślnie przejdą ten etap wchodzą w fazę negocjowania 

i podpisywania umowy inwestycyjnej. 

3.6 Dobre praktyki zagraniczne organizacji i wdrażania wsparcia w zakresie 

instrumentów kapitałowych 

Programy wsparcia rozwoju rynków VC w Europie – realizowane w różnych formułach 

wdrożeniowych (z funduszem funduszy czy bez) – mają co najmniej kilkunastoletnią historię. 

W programach tych szereg rozwiązań i schematów postępowania, zaczerpniętych wprost lub 

z pewnymi modyfikacjami, z rynku komercyjnego powtarza się tworząc pewien naturalny 

podstawowy „szkielet”, na którym można oprzeć inne specyficzne – powodowane naturą 

danego problemu rynkowego – rozwiązania. Ponieważ jak dotychczas nie powstał zbiór 

dobrych praktyk dla wdrażania publicznych instrumentów kapitałowych poniżej 

prezentujemy ekspercki wybór kluczowych praktyk, które w naszej ocenie powinny wspierać 

uzyskanie elementarnej efektywności i skuteczności.  

1) Środki publiczne jako kamień węgielny 

Środki publiczne jakie alokowane są do danego programu (instrumentu) mają 

stanowić albo bezpośredni i jedyny zasób kapitałowy finansujący inwestycje funduszy 

portfelowych albo też uzupełnienie kapitałów pochodzących od inwestorów 

prywatnych. Wymogi ostrożnościowe – pośrednio też wynikające z zasady pari-passu 

– na ogół powodowały, że przy tworzeniu funduszy portfelowych kapitał prywatny 

musiał pojawiać się natychmiast w momencie utworzenia funduszy (w stosunkowo 

krótkim czasie od podpisania umowy inwestycyjnej i rejestracji funduszu). Na słabo 

rozwiniętych rynkach niepublicznego kapitału prywatnego – z jakimi mamy do 

czynienia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – pozyskiwanie kapitałów 

prywatnych do funduszy VC stanowi jednak wciąż poważny problem (niedorozwój 

sektora inwestorów instytucjonalnych, małe zasoby inwestorów indywidualnych, 

dostępność innych aktywów inwestycyjnych o korzystniejszej relacji ryzyko-zysk, brak 

wiedzy na temat rynku VC). Kapitały publiczne mogą tu odegrać rolę nie tylko 

dźwigni, ale także impulsu – na etapie tworzenia funduszu – zachęcającego 
                                                      
117 W oryginale: quality assessment.  
118 Due diligence obejmuje także spotkanie z zespołem zarządzającym.  
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inwestorów prywatnych do udziału w kapitalizacji. Na rolę „kamienia węgielnego” 

jaką może odgrywać kapitał publiczny często wskazywało się w literaturze opisującej 

programy wdrażane w Wielkiej Brytanii. Zaangażowanie środków publicznych jako 

pierwszego wkładu na poziomie funduszu funduszy odgrywało tam rolę „magnesu” 

przyciągającego kapitały prywatne. Pełnienie roli „kamienia węgielnego” realnie 

przewiduje instrument EFSI Equity Instrument w ramach tzw. Early Stage Window. 

W ramach tego instrumentu zaangażowanie EFI w kapitalizację funduszu VC może 

wynosić nie mniej niż 7,5% i nie więcej niż 25% kapitalizacji (przy ograniczeniu 

kwotowym do nie więcej niż 50 mln EUR). EFI dopuszcza jednak udział w tzw. 

pierwszym zamknięciu i przekroczenie granicy 25% (ale nie więcej niż 50%), aby jego 

zaangażowanie w tworzony fundusz stało się „przykładem” przyciągającym innych 

inwestorów. Limit 25% musi być wówczas osiągnięty na tzw. końcowym zamknięciu 

funduszu.  

2) Udział podmiotu zarządzającego w kapitalizacji wspieranego funduszu  

Standardowo wynagrodzenie podmiotu zarządzającego składa się z dwóch 

składników. Pierwszy to wynagrodzenie związane z bieżącym zarządzaniem 

funduszem i realizowanymi procesami inwestycyjnymi. Jest to tzw. opłata za 

zarządzanie zawierająca w sobie część stałą naliczaną w okresie inwestycyjnym, której 

wielkość jest powiązana z deklarowaną kapitalizacją funduszu oraz część zmienną 

liczoną w relacji do kapitału zainwestowanego w spółki portfelowe (część zmienna 

pojawia się na ogół dopiero wówczas, gdy fundusz dokona inwestycji). Drugim 

składnikiem wynagrodzenia jest udział w zyskach funduszu (tzw. carried interest) jakie 

mogą pojawić się po zrealizowaniu procesu wyjścia z inwestycji. Znaczny wzrost – 

szczególnie w latach 90-tych XX wieku – podaży kapitałów od inwestorów 

instytucjonalnych (tj. fundusze emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe) 

spowodował wzrost jednostkowej wartości funduszy VC/PE i co za tym idzie presję 

(ze strony firm zarządzających) na wzrost kwot wynagrodzeń za zarządzanie i samych 

stawek. Sytuacja ta w pewnym momencie stała się niekomfortowa dla dostawców 

kapitału (inwestorów), gdyż spowodowało to zakłócenie istniejącego układu bodźców 

(głównym źródłem korzyści dla osób zarządzających stały się bieżące wysokie 

wynagrodzenia zamiast perspektywa udział w przyszłych zyskach). Dla inwestorów 

oznaczało to faktyczne pojawienie się dodatkowego ryzyka inwestycyjnego, gdyż 

musieli oni na bieżąco finansować wynagrodzenie zarządzających nie mając żadnej 

gwarancji, że przełoży się to w przyszłości (za ok. 10-15 lat) na zyski. Sytuacja ta 

skłoniła dostawców kapitału do zaproponowania rozwiązania starającego się 

odpowiednio uwzględnić ten problem. Wychodząc z założenia, że skoro my 

(inwestorzy) ryzykujemy kapitałem, to oni (zarządzający) powinni też ponosić ryzyko 

kapitałowe, ustalono, że dobrą praktyką jest, aby podmiot zarządzający (kluczowy 

personel) partycypował w pewnym zakresie w kapitalizacji funduszu (w wymiarze 
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gotówkowym)119. Standard zaproponowany przez ILPA znalazł m.in. zastosowanie 

w instrumentach wdrażanych przez EFI. Przykładowo w programie wdrażanym 

w Chorwacji (Croatian Venture Capital Initiative) postawiono wymóg udziału 

podmiotu zarządzającego w kapitalizacji funduszu (bez wskazywania wysokości tego 

udziału), który to udział będzie oceniany w relacji do rozmiarów funduszu i sytuacji 

finansowej podmiotu zarządzającego (menedżerów). Z kolei w programie rumuńskim 

(Competitiveness Fund of Funds form SME) wyraźnie wskazano, że udział taki 

powinien wynosić nie mniej niż 1% kapitalizacji, podczas gdy w instrumencie 

estońskim (Venture Capital Fund) udział taki określono na poziomie nie mniejszym niż 

2%.  

3) Rozmycie udziałów założycieli 

W programach i instrumentach ukierunkowanych na finansowanie wczesnych faz 

rozwoju przedsiębiorców niezwykle ważnym zagadnieniem jest właściwe 

ukształtowanie struktury własności. Struktura ta musi wynikać nie tylko z rozkładu 

porcji kapitału angażowanego przez strony transakcji (inwestycji), ale musi także brać 

pod uwagę właściwe motywowanie pierwotnych udziałowców (założycieli, 

pomysłodawców) do pozostania w spółce i dalszego inwestowania w nią swojego 

know-how. Jest to szczególnie istotne w przedsięwzięciach opartych o trudny do 

skopiowania pomysł powiązany np. z istotną wartością intelektualną stanowiącą 

własność założycieli. Zbytnie rozmycie pierwotnych udziałowców już na etapie 

początkowych inwestycji – w fazie seed / startu – może stworzyć ryzyko, że 

w kolejnych podwyższeniach kapitału (runda A, B) stracą oni zainteresowanie 

projektem, nad którym kontrolę utracili lub który oferuje im profity 

nieproporcjonalnie małe (w ich subiektywnym odczuciu) w relacji do poniesionych 

nakładów i wniesionych wartości. Problem rozmycia choć niezwykle ważki nie jest 

zbyt często dostrzegany i ujmowany w formie dobrej praktyki. Tylko w niektórych 

programach (instrumentach) wskazywany jest wprost limit wysokości udziału we 

własności. W niemieckim programie High Tech Grunderfonds (I & II) – zorientowanym 

na fazę seed / start; inwestycje w spółki nie starsze niż 12 miesięcy; wartość 

inwestycji od 600 tys. EUR do 2 mln EUR – limit udziału we własności został 

wyznaczony na poziomie 15%. W innym programie (Bawaria) – Bayern Kapital-Seed 

Fonds – finansującym fazę zalążkową limit taki wyznaczono na poziomie 6%, 

a w przypadku Bayern Kapital-Clusterfonds start up (finansującym fazę startu) 10%. 

W szkockim programie koinwestycyjnym (Scottish Co-investment Fund) możliwe było 

objęcie pakietu nie większego niż 30%. Z zebranych informacji wynika, że pożądanym 

standardem jest, aby finansowanie poprzedzające fazę A ograniczone było do 

poziomu około 20-25% udziału we własności. Tylko wówczas zostanie 

zminimalizowane ryzyko rozmycia pomysłodawców i ich wycofania się z biznesu. 

4) Komitet inwestycyjny 

                                                      
119 Standard taki został zdefiniowany przez Institutional Limited Partners Association. Por. ‘Institutional Limited 
Partners Association Private Equity Principles’, January 2011. Str. 6. 
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Skuteczność działania podmiotu zarządzającego zależy nie tylko od profesjonalizmu 

kluczowego personelu, ale także obowiązującego trybu podejmowania decyzji 

inwestycyjnych. Ponieważ fundusze VC integrują kapitały pochodzące od wielu 

dawców (inwestorów) prywatnych, a także od instytucji publicznych (które często 

dostarczają największych porcji kapitału) rodzi się naturalna chęć, aby ryzyko 

powierzenia środków niewłaściwym osobom zmniejszać poprzez bieżące 

„przyglądanie” się jak przebiegają procesy decyzyjne. W wymiarze praktycznym może 

to oznaczać zaangażowanie w prace komitetów inwestycyjnych osób 

reprezentujących wszystkich lub większość interesariuszy. Niewątpliwie pozwoli to na 

zmniejszenie asymetrii informacji, ale może też znacznie obniżyć sprawność 

podejmowania decyzji choćby ze względu na rozbieżność motywacji każdego 

z interesariuszy i np. różny background zawodowy. Praktyka funkcjonowania rynków 

VC pokazuje, że co do zasady komitet inwestycyjny powinien składać się wyłącznie 

z osób wchodzących w skład kluczowego personelu i ewentualnie najbardziej 

doświadczonych dyrektorów inwestycyjnych. Tylko to gremium powinno posiadać 

prawo podejmowania decyzji inwestycyjnych, a osoby zapraszane do komitetu 

w formie obserwatorów powinny mieć wyłącznie głos doradczy (prawa decyzyjne – 

veto – powinny przysługiwać wyłącznie w kwestii zgodności decyzji inwestycyjnych 

z mandatem inwestycyjnym). W skład komitetu nie powinni wchodzić inwestorzy 

(tzw. LPs tj. Limited Partners). Ich udział w komitecie generalnie podważałby 

zasadność „wynajmowania” zespołu zarządzającego, a w skrajnych sytuacjach – 

w przypadku niektórych jurysdykcji – może skutkować zniesieniem statusu 

ograniczonej odpowiedzialności (czyli tzw. limited partner np. w Wielkiej Brytanii). 

Udział inwestorów w komitecie niewątpliwie tworzyłby również sytuację konfliktu 

interesów, gdyż mogliby oni wykorzystywać swoją pozycję do wpływania na decyzje 

inwestycyjne zgodne z ich interesem, a nie interesem funduszu jako całości. 

Inwestorzy swoje prerogatywy decyzyjne powinni realizować wyłącznie poprzez 

organ walnego zgromadzenia lub też komitet doradczy (limited partners advisory 

committee). Na taką – niezależną – formułę działania komitetu inwestycyjnego 

wskazuje bieżąca praktyka rynkowa w tym zalecenia Invest Europe120. 

3.7 Promocja instrumentów kapitałowych  

1) Działania promocyjne dotyczące instrumentów kapitałowych należą do najbardziej 

złożonych. Przesądzające o tym powody, to przede wszystkim znaczny poziom 

skomplikowania instrumentów kapitałowych, w tym szczególnie charakterystyczne 

dla nich specyficzne sposoby wdrażania, najczęściej związane z bardziej 

skomplikowanymi rozwiązaniami prawnymi niż te, z którymi mamy do czynienia 

w przypadku instrumentów dłużnych,  czy nawet dotacji, a także wąska potencjalna 

grupa docelowa (z uwagi na ich naturę, instrumenty kapitałowe kierowane są do 

                                                      
120 ‘Invest Europe. Handbook of Professional Standards’, por. także: M. Przybyłowski, P. Tamowicz, „Dobre 
Praktyki Funduszy BRIdge Alfa”, NCBR, kwiecień 2018.  
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ograniczonej grupy specjalistycznych pośredników finansowych; również grupa 

ostatecznych odbiorców – spółek, w które inwestuję pośrednicy – wspierane 

fundusze VC – jest generalnie węższa, niż np. grono podmiotów zainteresowanych 

konwencjonalnymi źródłami finansowania).  

2) Można jednocześnie zauważyć, że jeżeli chodzi o samych pośredników finansowych 

lub potencjalnych pośredników finansowych, to realizacja wobec nich skutecznych 

działań promocyjnych, polegających na przekazaniu informacji o programie / 

możliwości pozyskania wsparcia publicznego, nie jest specjalnym wyzwaniem, 

bowiem zwykle okazuje się, że, już po dość krótkim czasie, dzięki standardowym 

działaniom, oferta wsparcia (oraz podmiot dystrybuujący środki publiczne) staje się 

dość dobrze znana w gronie potencjalnie zainteresowanych. Wiele zależy jednak od 

charakteru instrumentu wsparcia, w tym jego ukierunkowania na określone grupy 

potencjalnych beneficjentów.  

3) Jak podkreślono powyżej w promocji instrumentów kapitałowych duże znaczenie 

odgrywają parametry wsparcia danego instrumentu. Przykładowo, w przypadku 

instrumentu Starter odnotowano bardzo duże zainteresowanie, na co wskazuje 

wysoka liczba ofert złożonych w dotychczasowych konkursach, wynosząca 128121. 

Liczba zapytań i kontaktów na etapie realizacji konkursów uwidacznia, że 

instrumentem tym interesuje się co najmniej kilkaset zespołów – potencjalnych, 

przyszłych zarządzających. Czynnikami, które zapewne przesądziły o wysokim 

zainteresowaniu tym instrumentem była ustalona na preferencyjnym poziomie 

relacja kapitału publicznego (wsparcia) do kapitału prywatnego, a także wysoka 

alokacja na wsparcie, podnosząca prawdopodobieństwo skutecznego wnioskowania. 

Poza tym, inne warunki w tym instrumencie wskazują na dużą elastyczność 

kształtowania strategii inwestycyjnej w zakresie finansowania celów inwestycyjnych 

fazy early stage, co również „przyciąga” zespoły zarządzające. 

4) Nieco inna sytuacja występuje w instrumencie BizNest, który – w porównaniu do 

Startera – jest trudniejszy w fazie wdrożeniowej. Na etapie inwestycyjnym wymaga 

on konfigurowania wejść kapitałowych wspólnie z aniołami biznesu (instrument 

koinwestycyjny), co oczywiście stanowi z punktu widzenia pośrednika finansowego 

określoną komplikację. W sferze wdrożeniowej jest to zatem instrument bardziej 

skomplikowany, a ponadto charakteryzuje się mniej korzystnym minimalnym 

udziałem kapitału prywatnego (kapitał publiczny do prywatnego 50/50) oraz mniejszą 

alokacją. W rezultacie mamy tu do czynienia z mniejszym zainteresowaniem (ponad 

trzykrotnie mniejsza liczba ofert w porównaniu do instrumentu Starter). W sumie 

jednak jest to instrument dobrze znany i można zakładać, że w kolejnym konkursie 

/ konkursach pojawiać się będą następne oferty. Instrument ten, podobnie jak 

Starter, nie wymaga szczególnych zabiegów promocyjnych (dotychczasowe działania 

można uznać za wystarczające). 

                                                      
121 Na podstawie danych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na koniec grudnia 2018 r. (dane MIiR). 
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5) Warto jednak zauważyć, że z funkcjonowaniem instrumentu BizNest wiąże się ważna 

kwestia, dotycząca rozwijania i organizowania rynku aniołów biznesu w Polsce. Mowa 

tu głównie o rozmaitych działaniach informacyjno-edukacyjnych, kierowanych do 

grona osób / inwestorów / potencjalnych aniołów biznesu, jak również wsparcia 

tworzenia i funkcjonowania platform aniołów biznesu. Działanie te wydają się 

niezbędne w świetle bardzo słabego rozwoju tego typu platform w Polsce, jak 

również niewystarczającej znajomości zagadnienia i rozumienia roli anioła biznesu 

przez osoby fizyczne – inwestorów prywatnych. Dla programów typu BizNest (i ich 

beneficjentów – pośredników finansowych) dostępność licznej grupy, dobrze 

wyedukowanych aniołów biznesu ma znaczenie kardynalne. Jednocześnie jednak, 

warunki budżetowe oferowane dofinansowywanym projektom (funduszom VC) 

w instrumencie BizNest raczej nie będą im umożliwiały prowadzenia skutecznej 

promocji i edukacji rynku. Zresztą, wydaje się, że zadania tego rodzaju powinny być 

realizowane jako przedsięwzięcia parasolowe, a zatem powinny być organizowane na 

szczeblu „centralnym” w ramach innych programów, czy inicjatyw, a nie w sposób 

rozproszony przez poszczególnych pośredników. W tej sytuacji wydaje się, że 

zwłaszcza w tym obszarze uzasadnione jest wsparcie organizacyjne i merytoryczne, 

realizowane z poziomu podmiotu wdrażającego lub zarządzającego Programem 

(odpowiednio, PFR Ventures lub inicjatywa ministerialna122).   

6) Jeśli chodzi o pozostałe instrumenty w palecie PFR Ventures, to wszystkie one mają 

charakter instrumentów specyficznych, co powoduje, że ich efektywna promocja 

(rozumiana jako pozyskiwanie zainteresowania przekładającego się na składane 

oferty w sprawie pozyskania wsparcia) jest zdecydowanie bardziej skomplikowana, 

a jednocześnie newralgiczna. W tej sytuacji, oczywistą jest konieczność 

podejmowania dalszych, rozmaitych działań, które podnosić będą skuteczność 

osiągnięcia tak określonego celu123.  

• Problem pozyskiwania inwestorów (a w związku z tym odpowiedniej promocji 

programu) dotyczy w pierwszym rzędzie instrumentu BRIdge VC/CVC (nabór 

ciągły ofert; jak dotąd 7 ofert złożonych, 3 zawarte umowy, opiewające na ok. 

23% alokacji publicznej na instrument). W instrumencie tym zakłada się, że przy 

wykorzystaniu wsparcia publicznego, w jego ramach uruchamiane będą 

fundusze Corporate Venture Capital z udziałem wiodącego inwestora, 

reprezentującego przedsiębiorstwo / korporację (nie-MŚP). Mechanizm 

wdrożeniowy tego instrumentu przewiduje niezależne (od inwestora) 

zarządzanie funduszem (co oczywiście jest zgodne z dobrymi praktykami – 

o czym była mowa wcześniej). Jednak okazuje się, że rozwiązanie to ogranicza 

zainteresowanie kapitału prywatnego, szczególnie jeśli cały ten kapitał (wkład 

                                                      
122 W grę wchodzi tu Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jako Instytucja Zarządzająca POIR lub Ministerstwo 
Przedsiębiorczości i Technologii. 
123 Pomijamy instrument „Otwartych innowacji”, w którym – na co wszystko wskazuje (dane MIiR, op. cit.) – 
niebawem uda się wykorzystać całą alokację. 
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prywatny) miałby pochodzić od jednego lub bardzo nielicznej grupy inwestorów 

(przeważa tu myślenie typu: „skoro jestem jedynym inwestorem, to mój wpływ 

na funkcjonowanie wehikułu musi być istotny”). Ponadto, ograniczone jest 

także zainteresowane ze strony przedsiębiorstw, w których dominujące 

znaczenie ma właściciel publiczny (tu z kolei wchodzą w grę obawy 

o „rozliczenie” nieudanych inwestycji, niezależnie od sumarycznej efektywności 

inwestycji funduszu). Bardzo praktycznym problemem (w sferze pozyskiwania 

kapitału ze źródeł prywatnych) okazuje się dotarcie do właścicieli korporacji 

z przekazem dotyczącym idei tego instrumentu124, co mogłoby ostatecznie 

wpłynąć na osoby zarządzające do inwestowania z równoczesną akceptacją 

warunku niezależności zarządzania funduszem). W tej (trudnej) sytuacji, 

jedynym rozwiązaniem jest kontynuacja bezpośrednich działań promocyjnych 

kierowanych do potencjalnych inwestorów (dużych prywatnych firm i ich 

głównych właścicieli, jak również dużych podmiotów z sektora publicznego, 

a także zagranicznych VC korporacyjnych). Działania te powinny być 

realizowane przez PFR Ventures.  

• Z kolei w przypadku instrumentu KOFFI, z uwagi na jego specyfikę, działania 

promocyjne powinny być tak prowadzone, aby w ich efekcie wywoływać 

zainteresowanie instrumentem ze strony profesjonalnych zespołów –

menadżerów inwestycyjnych. W grę wchodzą tu w zasadzie, podobnie jak 

poprzednio – działania „poszukiwawcze” podmiotu działań promocyjnych 

realizowane bezpośrednio przez PFR Ventures (ze wsparciem czynnika 

ministerialnego). 

7) Kolejnym wyzwaniem, ale innej natury, jest promocja oferty PFR Ventures (faktycznie 

rozumianej jako oferta wspieranych przezeń funduszy kapitałowych) wobec 

potencjalnych celów inwestycyjnych. Pomimo, że pośrednicy finansowi w ramach 

aplikacji konkursowych lub ofert w naborze otwartym, przedstawiali listę 

potencjalnych celów inwestycyjnych, to jednak okres oceny wpływał negatywnie na 

jej aktualność. Tym samym, zapewnienie adekwatnego do kapitalizacji funduszu 

pipeline będzie jednym z głównych wyzwań dla funduszy VC. Działania w tej sferze są 

trafnie realizowane przez PFR Ventures w postaci szerokiej i w miarę możności 

skoordynowanej promocji oferty wspieranych w ramach POIR pośredników, na 

konferencjach, eventach promocyjnych oraz szkoleniach i warsztatach. Dodatkowo, 

ważnym źródłem informacji jest strona internetowa startup.pfr.pl, na której 

umieszczane są kluczowe informacje związane z ofertą poszczególnych funduszy VC, 

ale także informacje o działaniach akceleracyjnych, mentorskich czy 

networkingowych.  

                                                      
124 Nawet, jeśli z łatwością by się to udawało, aktualna pozostaje wątpliwość, czy wskazane założenie 
(niezależność zarządzającego) nie będzie jednak czynnikiem zbyt restrykcyjnym wobec inwestora, 
dyskwalifikującym instrument. 
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8) Odrębny kierunek stanowią działania PFR nastawione na długookresowe zapewnienie 

dopływu projektów, które stanowić mogą atrakcyjne cele inwestycyjne dla wejść 

kapitałowych. W tym kontekście można wymienić takie programy jak125: 

• „Projektanci innowacji” (program realizowany przez PFR we współpracy 

z Google),  

• „Szkoła pionierów”,  

• „Sieć Mentorów PFR”, czy też  

• „Dobry Pomysł”.  

Działania te należy uznać za słuszne, bowiem (długookresowo) kształtują środowisko 

(bazę) pomysłodawców i projektów, którym z definicji zainteresowani są pośrednicy 

finansowi (przede wszystkim fundusze VC specjalizujące się w finansowaniu 

wczesnych faz rozwojowych), pozyskujący wsparcie publiczne w celu inwestowania 

w innowacyjne przedsięwzięcia. Podejmowane są także bardziej zindywidualizowane 

działania, mające na celu mobilizację kapitałów prywatnych, niezbędnych do 

współfinansowania instrumentów kapitałowych. Mają one charakter spotkań 

grupowych. 

9) Osobnym problemem jest finansowanie przedsiębiorstw znajdujących się już po 

pierwszej rundzie finansowania. W szczególności chodzi tutaj o przedsiębiorstwa 

wsparte w ramach POIG w latach 2007-2013 tj. 3.1. i 3.2 POIG, a także projekty B+R, 

w których sfinansowano fazę PoP i PoC. Powyższe projekty powinny być promowane 

jako potencjalne cele inwestycyjne dla obecnie inwestujących pośredników 

finansowych. Istotna część tych projektów posiada atrakcyjne rozwiązania oraz 

produkty i poszukuje wsparcia kapitałowego w celu sfinansowania wzrostu skali 

działalności. W tym celu wskazane jest organizowanie spotkań networkingowych dla 

tych przedsiębiorstw i potencjalnych inwestorów, a do współpracy powinny być 

zaproszone wszystkie instytucje zaangażowane w proces finansowania – NCBR, PARP, 

BGK i PFR Ventures. Bardzo ważny jest także jasny przekaz, co do możliwości (lub 

braku możliwości) korzystania ze środków publicznych przez firmy (lub pośredników 

finansowych), którzy korzystały już wcześniej z tego typu wsparcia oraz zasad łączenia 

różnego rodzaju środków publicznych. 

 

Wnioski 

1) Realizowane dotąd przez PFR działania promocyjne uwzględniły specyfikę 

instrumentów kapitałowych oraz oferty wsparcia publicznego. Nie istnieje obecnie 

potrzeba podejmowania szczególnych działań promocyjnych, które byłyby 

ukierunkowane na podnoszenie zainteresowania potencjalnych pośredników 

finansowych pozyskiwaniem wsparcia w ramach instrumentów Starter i BizNest 

(konkluzja ta związana jest także z dalej sformułowanymi wnioskami 

                                                      
125 „Skorzystaj z oferty PFR dla innowatorów” – materiał informacyjny, 2018 oraz strona www.startup.pfr.pl  
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i rekomendacjami, dotyczącymi przesunięć alokacji pomiędzy poszczególnymi 

instrumentami). Jednocześnie, widoczna jest potrzeba kontynuowania i intensyfikacji 

działań promocyjno-informacyjnych w przypadku instrumentów KOFFI oraz BRIdge 

VC/CVC. W obu przypadkach działania te muszą być realizowane w sposób 

zindywidualizowany – chodzi tu o identyfikację odpowiednich (potencjalnie 

zainteresowanych tworzeniem funduszy) podmiotów, a następnie bezpośrednie 

docieranie do nich (de facto mowa tu o zintensyfikowaniu działań już prowadzonych 

przez PFR Ventures). 

2) Istotnym zadaniem promocyjno-informacyjnym jest również podjęcie rozmaitych 

działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu rozwój środowiska aniołów 

biznesu oraz zrzeszających ich organizacji (platform) – w sytuacji występujących 

w tym zakresie deficytów, uzasadnione jest wsparcie organizacyjne i merytoryczne, 

realizowane z poziomu PFR Ventures, jak i Instytucji Zarządzającej Programem 

(ewentualnie, innych jednostek ze sfery administracji gospodarczej). 

3) Realizowane przez PFR Ventures działania, dotyczące kształtowania podaży 

interesujących, innowacyjnych projektów, które będą mogły stać się celem 

inwestycyjnym wspieranych funduszy VC są całkowicie słuszne, a w związku z tym 

należy je kontynuować i (w miarę możliwości) intensyfikować. W tym zakresie 

mieszczą się również działania promocyjne kierowane do przedsiębiorstw-

beneficjentów wsparcia innych programów publicznych, pokazujące możliwość 

kontynuowania interesujących projektów przy wykorzystaniu inwestycji 

kapitałowych, jak również promocyjno-informacyjno-edukacyjne kierowane do 

szerszego grona przedsiębiorców, które mają na celu podnoszenie świadomości 

w zakresie inwestycji kapitałowych. 
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4 Opis wyników badania – instrumenty gwarancyjne 

4.1 Komplementarność vs. konkurencyjność instrumentów gwarancyjnych 

Sytuację w zakresie instrumentów gwarancyjnych można scharakteryzować następująco:  

1) Instrumenty gwarancyjne, w tym oferta Funduszu Gwarancyjnego POIR (znanego pod 

nazwą handlową jako „Gwarancja Biznesmax)”, są powszechnie stosowanym 

instrumentem, ułatwiającym dostęp do kredytów bankowych lub innego rodzaju 

finansowania dłużnego, dzięki umożliwieniu spełnienia wymagań, dotyczących 

posiadania zabezpieczeń koniecznych do zaciągnięcia kredytu. Teoretycznie, 

zabezpieczone gwarancjami kredyty, mogłyby służyć jako instrument uzupełniający 

finansowanie bezzwrotne, na przykład w następujący sposób: 

• Kredyt może być wydatkowany na zapewnienie prefinansowania projektu. 

• Kredyt może służyć zapewnieniu wymaganego udziału własnego przedsiębiorcy, 

zgodnie z odpowiednimi wymogami dotyczącymi intensywności wsparcia, 

ustalonymi w ramach programu wsparcia, 

• Kredyt może być wykorzystany na sfinansowanie kosztów niekwalifikowalnych 

w ramach projektu, 

• Wreszcie, kredyt może być zaciągnięty w celu sfinansowania oddzielnego 

projektu, mającego jednak charakter komplementarny wobec finansowanego 

bezzwrotnie innego przedsięwzięcia (na przykład będącego jego kontynuacją 

lub też mającego charakter oddzielnego przedsięwzięcia, ale przyczyniającego 

się do realizacji celów projektu pierwotnego). 

2) Trudno powiedzieć, jak często realnie są stosowane te cztery warianty finansowania 

kredytem (abstrahując od kwestii gwarancji), gdyż nie istnieją odpowiednie statystyki, 

które pozwalałyby stwierdzić, czy oraz jak często sytuacje takie występują126. 

Najprawdopodobniej stosunkowo najczęstsze są dwie pierwsze sytuacje, gdyż 

problem finansowania projektu do momentu otrzymania płatności częściowej, 

a także konieczność zapewnienia wkładu własnego dotyczy w zasadzie wszystkich 

przedsiębiorców realizujących projekty w ramach programów pomocowych, 

a jednocześnie tylko część z nich dysponuje odpowiednimi środkami własnymi, aby 

nie być zmuszonym do korzystania z finansowania zwrotnego na zapewnienie 

prefinansowania i wkładu własnego. Trzecia sytuacja jest również stosunkowo często 

spotykana (konieczność pokrywania kosztów niekwalifikowalnych), choć jej 

występowanie silnie zależy od typu finansowanego projektu oraz katalogu kosztów 

niekwalifikowalnych obowiązującego dla danego programu wsparcia (w przypadku 

części projektów udział takich kosztów jest znaczący, ale bywają też sytuacje, że jest 

                                                      
126 Abstrahujemy tutaj od sytuacji, gdy kredyt zaciągany jest w celu realizacji samoistnego przedsięwzięcia, nie 
związanego z jakimkolwiek innym projektem (tj. finansowanym z programu pomocowego). Skupiamy się tu na 
wymienionych sytuacjach, dążąc do oceny komplementarności / konkurencyjności z innymi instrumentami 
pomocowymi. 
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on dość ograniczony). Czwarta sytuacja to de facto nowy projekt, tylko powiązany 

z projektem realizowanym ze środków europejskich. W rzeczywistości banki 

stosunkowo często oferują kredyty ma wszystkie trzy pierwsze sytuacje, związane  

z realizacją projektów ze środków europejskich bardzo często w formie specjalnych 

produktów kredytowych127; w przypadku czwartej sytuacji zastosowanie znajdują 

raczej kredyty inwestycyjne i obrotowe nie mające wyspecjalizowanego charakteru. 

3) Obowiązujące wytyczne Komisji Europejskiej128 zakazują zastosowania gwarancji lub 

poręczeń udzielanych ze środków europejskich w dwóch pierwszych sytuacjach (tj. 

w przypadku zabezpieczenia kredytu na wkład własny lub na prefinansowanie129). 

Wytyczne dopuszczają natomiast stosowanie poręczeń / gwarancji w pozostałych 

dwóch sytuacjach, tj. finansowania kosztów niekwalifikowalnych lub też innego 

projektu. Stanowisko Komisji jest oparte na podejściu, zgodnie z którym w dwóch 

pierwszych sytuacjach dochodziłoby do podwójnego finansowania, ze względu na to, 

że te same koszty kwalifikowalne byłyby dwukrotnie objęte finansowanie unijnym – 

raz jako koszty finansowane kredytem z gwarancją opartą na środkach unijnych, 

a drugi raz, jako koszty kwalifikowalne projektu finansowanego w sposób 

bezzwrotny. Stanowisko Komisji (zawarte w odpowiedziach na pytania państw 

członkowskich do projektu wytycznych130) wskazuje, że dopuszczanie możliwości 

obejmowania gwarancją kredytów na wkład własny, czy też na prefinansowanie, 

z jednej strony całkowicie rozbijałoby spójność wytycznych, gdyż kardynalną zasadą 

jest nieprzekraczanie udziału 100% finansowania ze środków unijnych, z drugiej zaś 

strony, takie rozwiązanie, zdaniem Komisji, nie byłoby wyrazem efektywnego 

zarządzania środkami publicznymi ze względu na wsparcie danego projektu dwoma 

kanałami finansowania (za pomocą dotacji oraz gwarancji). Naturalnie, rozumiejąc 

podejście Komisji, można z nim dyskutować, warto bowiem pamiętać, że ostatecznie 

do realnego podwójnego finansowania dochodzi tylko w sytuacji wypłaty gwarancji, 

w innych przypadkach alokowane środki nie są wydatkowane. 

Wnioski 

1) Wykluczenie dopuszczalności obu pierwszych wariantów oznacza de facto, że oferta 

gwarancji ze środków POIR nie jest komplementarna wobec wsparcia dotacyjnego 

w najprostszy możliwy sposób, czyli poprzez bezpośrednie powiązanie z kredytem 

służącym realizacji projektu. Nie oznacza to bynajmniej całkowitego braku 

komplementarności, bowiem może się ona przejawiać w różnych innych wymiarach. 

                                                      
127 Przykładem może być oferta mBanku: https://www.mbank.pl/MŚP-korporacje/fundusze-unijne/kredyt-ue/ 
lub oferta kredytu pomostowego Banku BPS: https://www.bankbps.pl/finansowanie-inwestycji/kredyt-pomo 
stowy  
128 European Commission ‘Combination of support /…/’, op. cit. 
129 Problem ten nie występuje w sytuacji łączenia z krajowymi środkami publicznymi, bez związku z projektem 
finansowanym ze środków europejskich. 
130 ‘MS comments on the guidance note on combination /…/’, op. cit. (załącznik do wytycznych ‘Combination of 
support /…/’). 

https://www.mbank.pl/msp-korporacje/fundusze-unijne/kredyt-ue/
https://www.bankbps.pl/finansowanie-inwestycji/kredyt-pomo
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Przede wszystkim można przyjąć, że część ostatecznych odbiorców wsparcia będzie 

jednocześnie beneficjentami wsparcia dotacyjnego w ramach POIR, a zaciągany 

kredyt zabezpieczony gwarancją POIR będzie przeznaczony na finansowanie 

wydatków niekwalifikowalnych (takie przypadki już zresztą mają miejsce w ramach 

udzielonych „Gwarancji Biznesmax” – udało się je zidentyfikować także w ramach 

niniejszego badania). 

2) Instrument gwarancyjny jest natomiast komplementarny wobec innych elementów 

interwencji przewidzianych w ramach POIR (a szerzej, wszelkich programów 

publicznych ukierunkowanych na wspieranie innowacyjności i wdrażania wyników 

prac badawczo-rozwojowych). Mianowicie, instrument ten ma szansę na powolną 

zmianę podejścia banków wobec projektów ukierunkowanych na wdrażanie wyników 

prac badawczo-rozwojowych (pamiętając jednak, że z uwagi na bardzo szeroką listę 

kryteriów podmiotowych, określających cechy kwalifikowanego odbiorcy 

ostatecznego „Gwarancji Biznesmax”, pewna część projektów finansowanych 

kredytem i zabezpieczonych gwarancją nie będzie miała wiele wspólnego z pracami 

badawczo-rozwojowymi, może też nie być innowacyjna w skali powyżej poziomu 

firmy. 

3) W związku z tym należy rozważyć, czy w kontekście nowego okresu programowania 

2021-2027, doświadczenia z zastosowaniem instrumentów finansowych oferowanych 

przez banki (tak jak w ramach poddziałania 3.2.3 tj. Funduszu Gwarancyjnego POIR 

oraz instrumentu kredytu technologicznego w ramach poddziałania 3.2.2) nie 

powinny zostać głęboko przeanalizowane pod kątem tego, jaka być powinna rola 

banków w finansowaniu innowacyjnych projektów i jak ewentualnie można zwiększyć 

ich zaangażowanie w finansowanie tego typu przedsięwzięć. W szczególności warto 

bowiem pamiętać o dwóch wielkich zaletach, związanych z włączaniem banków jako 

instytucji wspierających realizację tego typu projektów (z udziałem środków 

publicznych):  

• Pierwsza z nich dotyczy promocji określonego programu wsparcia – banki 

dysponują wielką siecią sprzedaży i są w stanie dotrzeć do bardzo wielu firm, do 

których dotarcie ze strony administracji publicznej mogłoby być znacznie 

trudniejsze (dobrze skonstruowany program pomocowy powinien 

automatycznie zachęcać banki do jego promocji, bowiem korzyści 

z wykorzystania programu dotyczyć będą także samych banków131).  

                                                      
131 Dobrym przykładem jest tu instrument kredytu technologicznego (poddziałanie 3.2.2 POIR). Podczas 
realizowanych w ramach innego badania ewaluacyjnego zogniskowanych wywiadów grupowych 
z przedstawicielami sektora bankowego, reprezentanci niektórych banków informowali, że dostępność 
wsparcia z poddziałania 3.2.2 (tzw. premii technologicznej zapewniającej spłatę części kapitału kredytu 
technologicznego) spowodowała, że zdecydowano się na przyjęcie strategii, prowadzącej do wyodrębnienia 
segmentu finansowania skupionego na firmach / przedsięwzięciach innowacyjnych oraz (docelowo) tworzenie 
dedykowanych rozwiązań dla tego grona klientów. Wcześniej, klienci „innowacyjni” nie byli odrębnie 
„identyfikowani” – mieścili się w ogólnej grupie klientów korporacyjnych, co powodowało, że ich 
proinnowacyjne ukierunkowanie było w zasadzie słabo rozpoznawalne (to zaś nie sprzyjało projektowaniu jakiś 
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• Z drugiej strony, banki są w stanie precyzyjnie ocenić finansową wykonalność 

projektu, a także generalnie kondycję finansową przedsiębiorcy, co pozwala na 

ograniczenie (lub nawet rezygnację) z dokonywania tego typu analiz na etapie 

oceny wniosku (w przypadku wdrożenia odpowiedniego rozwiązania, będzie 

ono oczywiście skutkować uproszczeniem oceny wniosku projektowego, dając 

jednocześnie możliwość jej skrócenia). Oczywiście, podział zadań pomiędzy 

banki i organy administracji publicznej musi być dokonywany bardzo ostrożnie, 

aby nie „przerzucać” zbyt wielu obowiązków na sektor bankowy, co może 

tworzyć ryzyko ograniczenia zainteresowania dystrybucją programu 

pomocowego przez banki. Warto również pamiętać, że ponieważ gwarancja jest 

udzielana w tzw. trybie portfelowym, wszystkie formalności są załatwiane 

w placówce bankowej. 

4) Teoretycznie, wsparcie oferowane w ramach FG POIR może też być komplementarne 

wobec wsparcia kapitałowego. Można sobie bowiem wyobrazić sytuację, w której 

spółka wsparta wejściem kapitałowym po jakimś czasie (lub nawet w tym samym 

czasie) aplikuje o kredyt zabezpieczony gwarancją z Funduszu Gwarancyjnego 

POIR132. Tak jak już wspominaliśmy, ograniczeniem nie powinny tu być przepisy 

dotyczące kwalifikowalności wydatków. W opisywanej sytuacji, mamy do czynienia 

z kształtowaniem się interesującego obszaru komplementarności. Przy czym, trzeba 

pamiętać, że skala takiego zjawiska będzie jednak zapewne stosunkowo ograniczona, 

gdyż istotna część spółek (np. start-upów) będących przedmiotem wejść 

kapitałowych ze względu na krótki okres prowadzenia działalności oraz niekorzystne 

wyniki finansowe (będące rezultatem prowadzonych działań inwestycyjnych i jeszcze 

nie realizowaną sprzedażą) najczęściej nie będzie kwalifikować się do pozyskania 

kredytu, nawet w sytuacji dostępności dodatkowego zabezpieczenia w postaci 

gwarancji (co do zasady, instrument gwarancyjny nie zapewnia automatycznie 

pozytywnej oceny zdolności kredytowej). Tym niemniej, stworzenie takiej możliwości 

(de facto nowego źródła) finansowania należy ocenić zdecydowanie pozytywnie. 

Dodatkowo zauważmy, że spółki znajdujące się na wczesnych etapach rozwoju nie 

powinny mieć problemów ze spełnieniem kryteriów kwalifikujących je do pozyskania 

gwarancji, wszystkie bowiem z definicji spełnią jedno z kryteriów podmiotowych 

„Gwarancji Biznesmax” (całkowicie naturalne w przypadku spółek start-upowych), 

                                                                                                                                                                      
specyficznych rozwiązań dedykowanych tego rodzaju podmiotom). Podając ten przykład, odwołujemy się do 
zakończonego w listopadzie 2018 r. badania ewaluacyjnego pn. „Analiza porównawcza instrumentów w ramach 
działania 3.2 POIR Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, PAG Uniconsult, Warszawa, listopad 2018 r. 
W badaniu tym przeprowadzono dwa zogniskowana wywiady (jeden dotyczący kredytu technologiczne i drugi 
dotyczący FG POIR). W wywiadach wzięli udział przedstawiciele kilkunastu banków. Poza tym, odwołując się do 
wywiadów indywidualnych z przedsiębiorcami, wykonanych w ramach niniejszego badania, podsumować 
można, że pozyskanie przez odbiorcę ostatecznego „Gwarancji Biznesmax” następowało z inicjatywy banku – to 
doradca kredytowy informował o możliwości pozyskania takiej gwarancji oraz, uzupełniająco, możliwości 
pozyskania dotacji refundacyjnej.  
132 Tego typu sytuacja jest zresztą bezpośrednio uwzględniona w jednym z kryteriów dostępowych. 
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wymagające, aby „w ciągu ostatnich 5 lat [wnioskodawca] pozyskał inwestora typu 

venture capital lub anioła biznesu finansującego działalność innowacyjną” (tego typu 

spółki spełniać będą zapewne także inne kryteria dostępowe). Idealnym 

rozwiązaniem byłoby również zachęcanie banków do szerszego uruchamiania 

produktów kredytowych dla start-upów, na przykład poprzez organizowanie 

konkursów typu „Bank przyjazny start-upom” lub upowszechnianie 

niestandardowych (ale zgodnych z prawem bankowym) metod oceny zdolności 

kredytowej tego typu firm. 

4.2 Wdrażanie instrumentów gwarancyjnych 

1) Fundusz Gwarancyjny POIR jest wdrażany w formie realizowanego przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego projektu, zgodnie z umową zawartą przez BGK z Ministrem 

Rozwoju i Finansów z listopada 2016 r.133, którego cele określono jako wspieranie 

rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw sektora MŚP oraz zwiększenie potencjału 

innowacyjności w sektorze MŚP.  

2) Tego typu formułę należy uznać za całkowicie prawidłową, BGK pełni bowiem 

kluczową rolę na krajowym rynku gwarancji i poręczeń, realizując znaczną liczbę tego 

typu programów134 (gwarancja de minimis, gwarancja z regwarancją Europejskiego 

Funduszu Inwestycyjnego w ramach programu COSME, gwarancje spłaty kredytu dla 

przedsiębiorstw telekomunikacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa, czy też nowy produkt, który niebawem powinien być już dostępny na rynku, 

czyli gwarancje spłaty kredytu w ramach programu Kreatywna Europa). Ostatecznie 

zatem oferta Banku Gospodarstwa Krajowego ma bardzo kompleksowy charakter, 

dodatkowo zaś tego typu rozwiązanie jest korzystne z punktu widzenia sektora 

bankowego, gdyż procedury w ramach poszczególnych programów mają do siebie 

bardzo zbliżony charakter (na poziomie banków kredytujących czynnik ten ma 

oczywiście niebagatelne znaczenie, bowiem nie wymaga specjalnych zabiegów 

mających na celu uruchomienie współpracy z BGK w ramach ewentualnego nowego 

produktu). Poza tym, ogólnokrajowy charakter „Gwarancji Biznesmax” przesądza 

o zasadności jego dystrybucji w oparciu o bezpośrednią współpracę BGK z sektorem 

bankowym. 

3) Oferta w ramach poddziałania 3.2.3 POIR pojawiła się na rynku stosunkowo późno, 

z rozmaitych powodów. Przede wszystkim niezbędne było zakończenie i wyciągnięcie 

wniosków z de facto pilotażu tego instrumentu, jaki stanowił Fundusz Gwarancyjny 

wdrażany w ramach IV osi priorytetowej „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia” 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka („Fundusz gwarancyjny dla 

rozwoju innowacyjności MŚP” FG POIG)135, realizowany do 25 stycznia 2017 roku. 

                                                      
133 https://www.bgk.pl/biuro-prasowe/komunikaty-prasowe-archiwum/fundusz-gwarancyjny-w-bgk-wsparty-
kwota-643-mln-zl-z-poir-1908/ 
134 https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/ 
135 „Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Narodowe 
Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013”, Warszawa, 11 grudnia 2015, str. 108-113. 
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Jego oferta była stosunkowo zbliżona do oferty FG POIR, przy czym była ona wyraźnie 

mniej atrakcyjna, gdyż: 

• gwarancja mogła obejmować tylko do 60% kapitału kredytu, a zapadalność 

kredytu nie mogła przekraczać 99 miesięcy, 

• maksymalna kwota gwarancji nie mogła przekraczać kwoty 3,5 miliona PLN, 

• w ramach instrumentu nie były dostępne dopłaty do odsetek. 

Bardzo zbliżone (choć wyraźnie mniej rozbudowane, niż w ramach FG POIR) były też 

kryteria dostępowe, opisujące przedsiębiorców uprawnionych do ubiegania się 

o skorzystanie z gwarancji. 

4) Po zakończeniu wdrażania FG POIG przeprowadzono działania zmierzające do jak 

najszybszego uruchomienia Funduszu Gwarancyjnego POIR, naturalnie niezbędne 

było opracowanie odpowiednich procedur (lub dostosowanie / korekta procedur 

stosowanych w ramach FG POIG), doprowadzenie do podpisania umów z bankami, 

przeszkolenie personelu banków kredytujących, wdrożenie przez nie procedur, 

a także odpowiednie dostosowanie ich systemów informatycznych. Warto przy tym 

wskazać, że w przypadku FG POIR rola banków kredytujących jest szczególnie 

znacząca, podejmują one bowiem decyzje o spełnianiu przez firmy ubiegające się 

o gwarancje odpowiednich kryteriów dostępu, co w przypadku tego instrumentu jest 

skomplikowane ze względu na wielość kryteriów i – niekiedy – ich stosunkowo 

znaczącą złożoność oraz nie zawsze całkowitą jednoznaczność136. 

5) Pierwsze gwarancje w ramach poddziałania 3.2.3 POIR zostały udzielone we wrześniu 

2017 roku. Do końca 2018 roku udzielono 37 gwarancji na kwotę 68,3 miliona PLN. 

Średnia wartość udzielonej gwarancji wynosi 1,8 miliona PLN, zaś kredytu objętego 

gwarancją 2,9 miliona PLN. Proces udzielania gwarancji wyraźnie przyśpiesza137, 

wzrasta też zainteresowanie instrumentem, na co wpływ miało na pewno 

wprowadzenie dopłat do odsetek. O ile bowiem od września 2017 do końca czerwca 

2018 roku udzielono 12 gwarancji, to w ciągu 6 miesięcy od lipca do grudnia 2018 

roku udzielono ich 25. Wśród firm korzystających z gwarancji dominują firmy średnie, 

ale znaczący jest także udział firm małych, a nawet firm mikro. Co ważne 

i interesujące, znacząca część firmy korzystających z gwarancji POIR realizuje też inne 

projekty finansowane ze środków Polityki Spójności 2014-2020, co prezentujemy 

w poniższej tabeli. 

                                                      
136 Przykłady takich kryteriów wskazaliśmy w opracowaniu „Analiza porównawcza instrumentów w ramach 
działania 3.2 POIR <Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R>”, przygotowanym na zlecenie Ministerstwa 
Inwestycji i Rozwoju, PAG Uniconsult, Warszawa, grudzień 2018, str. 66. Idealnie byłoby jednak w tym celu 
zorganizować spotkanie lub przeprowadzić ankietę w gronie banków kredytujących, aby zidentyfikować 
i poprawić kryteria niewystarczająco jednoznaczne. 
137 Zasadne pozostaje jednak pytanie, czy obserwowane przyśpieszenie jest wystarczające, biorąc pod uwagę 
wielkość alokacji. 
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Tabela 8.  Firmy korzystające z gwarancji FG POIR i ich udział w innych programach 

wspieranych ze środków europejskich  

Wyszczególnienie 
Liczba firm korzystających z 
danego programu/działania 

Udział 

Firmy nie korzystające ze środków europejskich 
poza pdz. 3.2.3 POIR 

21 66% 

Firmy korzystające ze środków europejskich Polityki 
Spójności 2014-2020, poza pdz. 3.2.3 POIR, w tym: 

11 34% 

Pdz. 3.2.1 POIR 3 9% 

Pdz. 3.2.2 POIR 3 9% 

Pdz. 1.1.1 POIR 1 3% 

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 5 16% 

Regionalnych programów operacyjnych 4 12% 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 1 3% 

Uwaga: kilka firm realizowało po kilka projektów w ramach różnych działań lub nawet tego samego działania, 
ponadto kilka firm pozyskało gwarancje FG POIR na więcej niż jeden kredyt. 

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego, baza danych MIiR, opracowanie własne. 

Wnioski 

1) Przedstawiciele banków – respondenci w ramach niniejszego badania – wskazywali, 

że z jednej strony produkt („Gwarancja Biznesmax”) jest bardzo atrakcyjny (i z całą 

pewnością najbardziej atrakcyjny na rynku), z drugiej jednak strony, stosowane 

w jego ramach procedury są bardzo złożone, a potencjalna grupa docelowa 

ograniczona (naturalnie BGK zapewnił bankom odpowiednie wsparcie, ale jednak 

nadal produkt jest – subiektywnie – uznawany za dość złożony). Dodatkowo, banki 

podnoszą też pewne, na szczęście bardzo ograniczone, dzięki odpowiednim 

procedurom i listom sprawdzającym, ryzyko związane z prawidłowością 

zakwalifikowania ostatecznego odbiorcy pod kątem jednego z kryteriów dostępu. 

Warto przy tym zaznaczyć, że Komisja Europejska wymaga rozliczania kosztów 

finansowanych objętego gwarancją kredytu, dodatkowo zaś wchodzą w grę przepisy 

dotyczące pomocy publicznej (gwarancje mogą być udzielane w formie pomocy de 

minimis, a także jako regionalna pomoc inwestycyjna). Ponadto, zasady udzielania 

gwarancji precyzyjnie określają jakie rodzaje kosztów mogą być finansowane 

w ramach kredytu zabezpieczonego gwarancją (a także, jaki może być udział 

poszczególnych kategorii kosztów). Z punktu widzenia banków oznacza to 

konieczność realizowania dodatkowych czynności kontrolnych oraz wdrożenia 

właściwych procedur.  

2) Przedstawiciele banków zwracali także uwagę na kwestie wymagające pewnych 

uproszczeń i jaśniejszych wytycznych – chodzi o to, jakie zmiany w zakresie 

finansowanego projektu wymagają zgody BGK. Warto przy tym zaznaczyć, że od 
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strony formalnej jest to dość precyzyjnie uregulowane, ale wątpliwości wynikają 

zapewne niestety z ograniczonego zaufania banków kredytujących do BGK i obaw 

o postępowanie BGK w sytuacji konieczności wypłaty gwarancji. Kwestie te powinny 

być zatem wzajemnie wyjaśniane i doprecyzowane, w ramach spotkań i szkoleń dla 

pracowników banków (które zresztą są intensywnie organizowane). 

3) Także instrument dopłaty do odsetek był oceniany bardzo pozytywnie, choć 

wskazywano, że jego potencjalnie słabszą stroną jest brak możliwości 

zagwarantowania dostępności dopłaty ze względu na ograniczenia budżetowe (nie 

można zagwarantować klientowi, że po spełnieniu odpowiednich warunków zostanie 

ona na pewno wypłacona, może się bowiem okazać, że alokacja finansowa na dopłaty 

została wyczerpana). Dodatkowo, obecność tego instrumentu może prowadzić do 

nietypowej sytuacji, w której przedsiębiorcy występują o gwarancję przede wszystkim 

z uwagi na możliwość pozyskania dotacji138. Warto jednak mieć świadomość, że 

procedura pozyskania kredytu jest na tyle złożona i wymagająca, że tego typu 

przypadki (choć mogą się pojawiać) nie będą miały dominującego charakteru. 

4) Istotnym problemem (dotyczy to zresztą wszystkich oferowanych przez BGK 

gwarancji) są warunki związane z wypłatą gwarancji przez BGK. Ze względu na to, że 

warunki te w rzeczywistości są dość restrykcyjnie interpretowane przez BGK, komórki 

ds. ryzyka poszczególnych banków kredytujących stosunkowo często uznają, że 

zabezpieczenie to jest obciążone znaczącym ryzykiem i w rezultacie klienci powinny 

przedstawić także inne zabezpieczenia. Ostatecznie zatem, choć gwarancja BGK 

oczywiście zmniejsza liczbę i wartość wymaganych od klienta zabezpieczeń (stąd też 

jest korzystna zarówno dla klientów, jak i samych banków), nadal jednak 

zabezpieczenia wymagane od klientów są stosunkowo znaczne. Zdaniem części 

badanych (przedsiębiorców korzystających z gwarancji) to, że skala żądanych 

dodatkowych zabezpieczeń była ich zdaniem nadal bardzo wysoka, w kontekście 

zabezpieczenia kredytu 80% gwarancją, jest – ich zdaniem – nieco kontrowersyjne. 

Naturalnie, tego rodzaju opinie należy traktować dość ostrożnie, gdyż trzeba 

dokładnie wiedzieć jakie dodatkowe (oprócz gwarancji) zabezpieczenia zostały 

przyjęte, a także jaka była ich wartość i poziom płynności, naturalnie wymagałoby to 

pogłębionych i trudnych badań. 

5) Z wywiadów jakościowych z ostatecznymi odbiorcami poddziałania 3.2.3 wynika, że 

bardzo korzystnie oceniają oni ofertę gwarancyjną FG POIR, chociaż na ogół 

procedura pozyskania kredytu była stosunkowo pracochłonna, to jednak nie było to 

raczej związane z dodatkowymi procedurami pozyskania gwarancji. Bardzo trudno 

jest natomiast powiedzieć, czy w sytuacji braku gwarancji FG POIR ostateczni 

odbiorcy, z którymi przeprowadzaliśmy wywiady, mieliby szanse na pozyskanie 

kredytu. Część badanych jasno mówiła, że nie są w stanie powiedzieć, jaka byłaby 

decyzja banku w takiej sytuacji, niektórzy jednak wskazywali, że bez gwarancji, 

                                                      
138 Przy czym, bank powinien zawsze dokonać oceny potrzeby skorzystania z gwarancji. 
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kredytu w banku, który go udzielił, nie udałoby się pozyskać albo też jego warunki 

byłyby znacząco gorsze.  

6) Niektórzy badani nie byli też świadomi, że mogą skorzystać z dopłaty do odsetek, 

warto zatem (także w gronie tych firm, które już korzystają z gwarancji, choć 

oczywiście w tym przypadku nie można mówić o efekcie zachęty) propagować ten 

instrument, szczególnie, że dopłaty w maksymalnej wysokości będą jeszcze dostępne 

przez 2 lata – dla kredytów udzielonych do 31 grudnia 2020 roku.  

Poniżej prezentujemy też tabelę porównującą ofertę w ramach FG POIR z ofertą pozostałych 

dwóch programów gwarancyjnych BGK, a także z ofertą lokalnych i regionalnych funduszy 

poręczeń kredytowych. Jak widać, oferta Funduszu Gwarancyjnego jest zdecydowanie 

najbardziej atrakcyjna, biorąc pod uwagę zarówno maksymalną wartość gwarancji, jak i jej 

udział w gwarantowanym zobowiązaniu, a także ponoszone opłaty. Dodatkowo, 

gwarantowane mogą być kredyty o bardzo długiej zapadalności. 

Tabela 9.  Porównanie oferty w ramach gwarancji FP POIR, dwóch pozostałych kluczowych 

programów gwarancji portfelowych BGK oraz oferty regionalnych i lokalnych 

funduszy poręczeniowych 

 Gwarancje FG POIR 
Gwarancja de 

minimis 
COSME 

Lokalne i 

regionalne FPK 

Maksymalna 

zapadalność 

gwarantowanego 

kredytu 

Brak, maksymalna 

zapadalność 

gwarancji 20 lat 

kredyt obrotowy - 

do 27 miesięcy, 

kredyt inwestycyjny 

-do 99 miesięcy 

27 miesięcy dla 

kredytu 

obrotowego lub 

99 miesięcy dla 

kredytu 

inwestycyjnego 

Zróżnicowana, na 

ogół do 60 lub 84 

miesięcy 

Maksymalny udział 

gwarancji w kredycie  
80% 60% 80% 

Zróżnicowany, od 

60% do 80% 

Maksymalna wartość 

gwarancji 

Równowartość 2,5 

mln EUR 
3,5 ml PLN 480 tys. PLN 

Zróżnicowana, 

maksymalnie do 

1-1,5 miliona PLN 

Wielkość prowizji za 

udzielenie gwarancji 
Brak 0,5% rocznie  1% w skali roku 

Zróżnicowana, od 

0% do 1-1,5% 

rocznie 

Typ pomocy 

publicznej 

Pomoc de minimis, 

regionalna pomoc 

inwestycyjna 

Pomoc de minimis Brak 

Brak pomocy lub 

pomoc de 

minimis 

Firmy uprawnione do 

korzystania w 

gwarancji 

Mikro, mali i średni 

przedsiębiorcy, 

mający status 

rezydentów, 

posiadający zdolność 

kredytową oraz 

spełniający 

dodatkowe kryteria, 

wskazujące na ich 

Mikro, mali i średni 

przedsiębiorcy, 

mający status 

rezydentów, 

posiadający 

zdolność kredytową 

Mikro, mali 

i średni 

przedsiębiorcy, 

mający status 

rezydentów, 

posiadający 

zdolność 

kredytową 

Mikro, mali 

i średni 

przedsiębiorcy, 

posiadający 

zdolność 

kredytową 
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 Gwarancje FG POIR 
Gwarancja de 

minimis 
COSME 

Lokalne i 

regionalne FPK 

innowacyjność lub 

bardzo szybki rozwój 

Dodatkowe wsparcie 

bezzwrotne 

Dopłata do kosztów 

oprocentowania 

kredytu w wysokości 

do 5% kwoty kredytu 

rocznie, przez 

pierwsze 3 lata 

kredytowania 

Brak Brak Brak 

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego, dane lokalnych i regionalnych FPK, opracowanie własne. 

4.3 Ocena możliwości realizacji celów interwencji w zakresie instrumentów 

gwarancyjnych 

System wdrażania instrumentów gwarancyjnych w ramach Funduszu Gwarancyjnego POIR, 

realizowany w formule bez funduszu funduszy jako projekt pozakonkursowy Banku 

Gospodarstwa Krajowego, należy ocenić jako trafny i uzasadniony. Obecnie BGK dysponuje 

bardzo kompleksową ofertą gwarancyjną (wspominaliśmy o tym w rozdziale 3.2.1). Dzięki 

temu banki mogą wybierać, z którego z programów gwarancyjnych chcą skorzystać, 

w sytuacji, w której przedsiębiorca ubiegający się o kredyt nie dysponuje odpowiednimi 

zabezpieczeniami. Naturalnie fakt, że BGK ma dominującą rolę na rynku poręczeniowo-

gwarancyjnym (rola lokalnych i regionalnych funduszy poręczeniowych stale słabnie, mimo, 

że lokalnie lub w wybranych regionach mogą odgrywać znaczącą rolę, przede wszystkim jako 

partner dla banków spółdzielczych) ma także pewne wady, w zasadzie bowiem banki 

(szczególnie w segmencie kredytów o większej wartości) prawie nie mają alternatywy wobec 

oferty BGK139.  

W przypadku poręczeń i gwarancji trudno mówić o przyciąganiu kapitału prywatnego – 

działalność gwarancyjna z definicji raczej generuje straty lub – w idealnym przypadku – wynik 

finansowy oscyluje wokół zera. Stąd też żaden przedsiębiorca nie będzie raczej finansował 

działalności poręczeniowej w celu osiągania zysków, jeżeli już, to można tylko liczyć na 

wsparcie ze względu na cele o charakterze społecznym, wtedy, gdy dany przedsiębiorca (lub 

grupa przedsiębiorców) chce wspierać rozwój przedsiębiorczości i ułatwianie dostępu do 

finansowania w swoim regionie. Niekiedy też wsparcie finansowe deklarują organizacje 

przedsiębiorców, jednak ze względu na słabość tych instytucji w Polsce nie jest to jednak 

zbyt częsta sytuacja, a przeznaczane na te cele kwoty są na ogół niewielkie (w praktyce 

symboliczne i nie istotne dla budowy zdolności poręczycielskiej). 

                                                      
139 Jedyna realna alternatywa to gwarancje portfelowe zapewniane przez Europejski Fundusz Inwestycyjny 
w ramach programów oferowanych bezpośrednio z poziomu europejskiego, jak na przykład InnovFin SME, czy 
też COSME. Aby jednak korzystać z tych gwarancji niezbędne jest przygotowanie odpowiedniego wniosku do 
EFI, a następnie przejście procedury oceny, w tym due dilligence. 



  
110 

 

 

 „Ewaluacja systemu realizacji instrumentów finansowych w ramach POIR” 

   

Bardzo trudno powiedzieć, na ile obecna podaż ofert gwarancji i poręczeń na rynku jest 

wystarczająca, czy też może występuje nawet „nadpodaż”. Wykorzystanie kapitału lokalnych 

i regionalnych funduszy poręczeniowych stale rośnie i obecnie (za rok 2017) wynosi ono 

158%140, uruchamianie przez BGK kolejnych programów gwarancyjnych raczej również 

świadczy o utrzymującym się popycie na gwarancje i poręczenia. 

Analogicznie, badania ilościowe realizowane stosunkowo niedawno, bo nieco ponad rok 

temu, w wybranych regionach, również wskazują, że brak zabezpieczeń, jako bariera w 

dostępie do finansowania dłużnego, nadal odgrywa stosunkowo istotną rolę141 (choć 

wyraźnie mniejszą niż jakiś czas temu). Udział firm rezygnujących z ubiegania się 

o finansowanie dłużne, z powodu braku wystarczających zabezpieczeń, wynosił 

w analizowanych badaniach od 16 do 22% i była to jedna z najważniejszych przyczyn (lub 

wręcz najważniejsza) nie podejmowania starań o ubieganie się o finansowanie. Dodatkowo, 

warto pamiętać o tym, że zapewne zbliżające się spowolnienie gospodarcze w nieuchronny 

sposób będzie prowadzić do problemów z płynnością wielu firm, a więc i do wzrostu 

zapotrzebowania na finansowanie obrotowe, a w związku z tym zapewne także na 

zabezpieczenia takiego finansowania. 

Jeżeli chodzi o zakładane wskaźniki, będące wynikiem realizacji Funduszu Gwarancyjnego, to 

kwestia ta jest stosunkowo złożona. Zgodnie z umową142 między BGK, a IZ POIR rezultatem 

wdrażania instrumentu gwarancyjnego powinno być osiągnięcie konkretnych, mierzalnych 

rezultatów, między innymi wdrożenie 654 innowacji, czy też 164 przypadki wdrożenia 

wyników prac badawczo-rozwojowych, a także wielkość przychodów ze sprzedaży nowych 

lub udoskonalonych produktów / procesów (171 mln PLN). Biorąc pod uwagę to, że 

instrument nie stawia żadnych wymogów, jeżeli chodzi o rodzaje finansowanych projektów, 

a także ich rezultaty, a kryteria dostępu dotyczą jedynie charakterystyk podmiotu 

ubiegającego się o gwarancję, można mieć poważne wątpliwości, czy faktycznie 

zaplanowane rezultaty uda się osiągnąć. Warto przy tej okazji wskazać, że do końca listopada 

2018 roku żaden z objętych gwarancją POIR projektów nie dotyczył wdrażania wyników prac 

badawczo-rozwojowych143. Naturalnie, wiele zależy też od przyjętej metodologii wyliczania 

wskaźników oraz ich ewentualnej weryfikacji. Naturalnie, wiele zależy też od przyjętej 

metodologii wyliczania wskaźników oraz ich ewentualnej weryfikacji. Wszystkie kluczowe 

wskaźniki były zawarte w tzw. planie inwestycyjnym, który przedsiębiorca musiał wypełnić 

razem z wnioskiem o gwarancję, przy czym, z wyjątkiem wskaźnika dotyczącego liczby 

                                                      
140 „Rynek lokalnych i regionalnych funduszy poręczeniowych w Polsce w 2017 r.”, Krajowe Stowarzyszenie 
Funduszy Poręczeniowych, Warszawa 2018. 
141 Zob. przykład „Aktualizacja oceny ex ante instrumentów finansowych w ramach RPO Województwa 
Podkarpackiego 2014-2020”, PAG Uniconsult, Imapp, grudzień 2017 lub „Ocena trafności zastosowania 
instrumentów finansowych oraz możliwości wdrożenia pomocy zwrotnej i wsparcia opartego na wejściach 
kapitałowych w ramach RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020”, PAG Uniconsult, Imapp, grudzień 2017. 
142 Wskaźniki te są też określone w Załączniku nr 2 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POIR „Tabela 
wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań”, str. 9. 
143 „Analiza porównawcza instrumentów w ramach działania 3.2 POIR <Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R>”, 
PAG Uniconsult na zlecenie MIiR, Warszawa, grudzień 2018. 

https://www.ewaluacja.gov.pl/media/53741/IF_SROKR_RPOWL.pdf
https://www.ewaluacja.gov.pl/media/53741/IF_SROKR_RPOWL.pdf
https://www.ewaluacja.gov.pl/media/53741/IF_SROKR_RPOWL.pdf
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wdrożonych wyników prac B+R, wszystkich pozostałe wskaźniki były obligatoryjne. 

Dodatkowo, nie wydaje się, aby istniał precyzyjny mechanizm weryfikacji prawidłowości 

powiązania wskaźników z realizowanym projektem, a także sprawdzania, czy faktycznie 

deklaracje ich osiągnięcia są zgodne z rzeczywistością (poza planowanymi badaniami 

ewaluacyjnymi, które jednak mają nieco inne cele). Stąd też można wyrażać poważne obawy 

(choć mamy nadzieję, że się one nie sprawdzą), co do realności faktycznego osiągnięcia 

zakładanych w ramach instrumentu wskaźników. 

4.4 Aspekty dotyczące systemu promocji instrumentów gwarancyjnych 

Instrumenty gwarancyjne (również instrumenty poręczeniowe; w zależności od sytuacji 

instrumentem zabezpieczającym jest bowiem albo poręczenie udzielane na zasadach 

kodeksu cywilnego144 albo też gwarancja bankowa145, mimo pewnych różnic zasady ich 

działania są do siebie zbliżone) są instrumentami dość trudnymi do promocji, ze względu na 

swój akcesoryjny charakter (poręczenia czy gwarancje, dotyczą konkretnego instrumentu 

finansowania dłużnego oraz konkretnej transakcji udzielenia takiego finansowania – 

poręczenie / gwarancja są więc produktami, które nabierają znaczenia wyłącznie wtedy, gdy 

podmiot posiłkujący się nimi jest zainteresowany zaciągnięciem zobowiązania dłużnego, np. 

kredytu lub pożyczki). 

Co do zasady, główny ciężar promocji instrumentów gwarancyjnych zawsze i wszędzie biorą 

na siebie banki kredytujące (lub też inne instytucje oferujące finansowanie dłużne). Wiąże się 

to ze specyfiką instrumentu – gwarancja jako taka nie istnieje bez kredytu, a jest tylko 

instrumentem ułatwiającym jego pozyskanie, stąd też samodzielna promocja takiego 

instrumentu nie miałaby większego sensu, szczególnie, że podmioty dysponujące dobrymi 

zabezpieczeniami nie muszą korzystać z tego rodzaju zabezpieczenia. Choć poręczenia lub 

gwarancja niosą ze sobą określoną użyteczność dla przedsiębiorcy, to jednak kluczowe 

znaczenie mają zwykle dla niego parametry instrumentu dłużnego – głównego tj. kredytu lub 

pożyczki. 

W związku z powyższym, z punktu widzenia banków, działania promocyjne powinny 

koncentrować się na promocji oferty kredytowej danego banku, a pozostałe elementy 

(gwarancja i związana z nią dotacja – jak w przypadku produktu „Gwarancja Biznesmax”) 

mają charakter wspomagający oraz wpływający na atrakcyjność podstawowego źródła 

finansowania (kredytu). Stąd też, instrument gwarancyjny jest na ogół promowany przez 

banki w odpowiednich sekcjach, dotyczących kredytów inwestycyjnych146. 

                                                      
144 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jed. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, art. 720 i n. 
145 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, tekst jed. Dz. U. z 2018 r., poz. 2178, art. 80 i n. 
146 Zob. na przykład https://www.aliorbank.pl/wlasna-dzialalnosc/kredyty/gwarancja-fg-poir.html – oferta 
gwarancji w sekcji dotyczącej oferty kredytowej, czy też https://www.bankmillennium.pl/przedsiebiorstwa/ 
produkty/finansowanie/kredyty/kredyt-inwestycyjny-z-gwarancja-poir – oferta finansowania inwestycyjnego 
objętego gwarancją POIR, https://santander.pl/przedsiebiorstwa-i-korporacje/finansowanie-dzialalnosci/ 
gwarancja-de-minimis/gwarancja-de-minimis.html – finansowanie działalności. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemzwgu2ta
https://santander.pl/przedsiebiorstwa-i-korporacje/finansowanie-dzialalnosci/
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W tym kontekście warto jednak zauważyć, że gwarancja POIR („Gwarancja Biznesmax”) jest 

instrumentem nieco specyficznym, gdyż jest dodatkowo wspierana dotacją na pokrycie 

kosztów odsetek. Wprowadzenie tej dotacji miało właśnie zwiększyć zainteresowanie 

instrumentem gwarancyjnym, dzięki poprawie łącznej atrakcyjności całego finansowania 

(kredyt + gwarancja + dotacja). Warto też dodać, że promowanie samej dotacji nie ma 

jednak większego sensu, gdyż równoważy ona tylko część kosztów kredytu. Z drugiej strony 

dla firm, które tak czy inaczej pragną zaciągnąć kredyt i spełniają odpowiednie kryteria 

podmiotowe, możliwość skorzystania z takiej dotacji może być interesującą możliwością 

(chociaż oczywiście delikatną kwestią pozostaje to, czy potrzebują one gwarancji147; problem 

ten nie dotyczy jednak samego przedsiębiorcy, o ile z pozyskaniem gwarancji nie wiążą się 

jakieś inne, szczególne trudności – np. proceduralne; kwestia trafności gwarancji i jej 

użyteczności jako instrumentu pomocowego wiąże się z ewentualną oceną trafności 

i użyteczności programu pomocowego z punktu widzenia potrzeb kredytobiorcy, w ramach 

którego gwarancje takie są udostępniane). 

W przypadku Funduszu Gwarancyjnego Instytucja Zarządzająca w bliskiej współpracy z BGK 

podjęła dodatkowe działania informacyjno-promocyjne. Na bieżąco (po zakończeniu 

wybranych konkursów) informowano zatem (za pomocą mailingu) skutecznych 

i nieskutecznych wnioskodawców w ramach działań dotacyjnych POIR o ofercie Funduszu 

Gwarancyjnego. Działania te należy uznać za z gruntu zasadne, szczególnie w przypadku 

przedsiębiorców wnioskujących nieskutecznie o dotacje w standardowych programach 

wsparcia. W ten sposób przekazywana była informacja o możliwości sfinansowania 

przedsięwzięcia przy wykorzystaniu kredytu, który z zasady powinien być łatwiej dostępny (z 

uwagi na gwarancję) oraz bardziej atrakcyjny (z uwagi na możliwość uzyskania dotacji do 

spłaty odsetek – zrefundowania ich części). 

Dodatkowo, instytucje pośredniczące (NCBR, PARP i BGK) były proszone także o samodzielne 

promowanie oferty gwarancyjnej wśród swoich beneficjentów, jak i nieskutecznych 

wnioskodawców.  

Powyżej opisane działania promocyjne należy ocenić bardzo korzystnie, gdyż można przyjąć, 

że część nieskutecznych wnioskodawców może być zdeterminowana do realizacji swoich 

projektów także bez wsparcia bezzwrotnego (i wtedy kredyt w połączeniu z gwarancją 

i dotacją może okazać się dla nich bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem). Z kolei w przypadku 

beneficjentów mogą oni być zainteresowani pozyskiwaniem dodatkowego finansowania na 

pokrycie kosztów niekwalifikowalnych (tego typu sytuacje mają faktycznie miejsce i wśród 

ostatecznych odbiorców FG POIR znajdują się też beneficjenci innych działań POIR). 

Podsumowując, wnioski płynące z przeprowadzonego badania wskazują na zasadność 

przyjętego obecnie podejścia, w którym promocja instrumentu gwarancyjnego pozostawiana 

                                                      
147 Biorąc pod uwagę to, że udzielenie gwarancji jest bezpłatne nie można do końca wykluczyć tego, ze  
w bankach pojawią się klienci, dla których główną motywacją do skorzystania z gwarancji będzie właśnie 
dotacja. Na takie ryzyko wskazywali także przedstawiciele banków. 
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jest przede wszystkim bankom kredytującym, współpracującym z BGK w zakresie omawianej 

tu gwarancji. Z punktu widzenia banków, możliwość zabezpieczenia kredytu gwarancją 

redukuje ryzyko związane z kredytem, a także czyni kredyt bardziej atrakcyjnym (dzięki 

możliwości uzyskana dotacji). W ten sposób bank kredytujący dysponuje bardziej 

atrakcyjnym produktem, w konsekwencji jest on zainteresowany jego promowaniem. Wiążą 

się z tym także sprawy ewentualnego doradztwa, co do zasadności skorzystania z tej 

gwarancji, pozostające w gestii doradców klienta / doradców produktowych w bankach 

komercyjnych. Jest to naturalnie również prawidłowe rozwiązanie i wydaje się jedynym 

sensownym w przypadku oparcia dystrybucji instrumenty o grono banków kredytujących148. 

W sumie więc, biorąc uwagę specyfikę produktu gwarancyjnego, koncentracja działań 

informacyjno-promocyjnych w sektorze bankowym jest całkowicie zrozumiała i uzasadniona. 

Inną kwestią jest natomiast to, czy „Gwarancja Biznesmax” powinna być (poza promocją 

realizowaną przez banki) promowana w sposób bardziej powszechny przez BGK, jako 

instytucję wdrażającą program gwarancyjny w ramach „Funduszu Gwarancyjnego wsparcia 

innowacyjnych przedsiębiorstw” (poddziałanie 3.2.3 POIR). W ten sposób realizowany 

mógłby być ogólny (a więc skierowany do szerokiego grona potencjalnych odbiorców  

– sektora MŚP jako takiego) przekaz, wskazujący na łatwiejszą dostępność do kredytu 

komercyjnego dzięki gwarancji, a także jego uatrakcyjnienie, dzięki możliwości uzyskania 

częściowej refundacji odsetek. Poza tym, w takiej sytuacji oczekiwać można większego 

zainteresowania współpracą z BGK (zakresie gwarancji „Biznesmax”) ze strony banków149. 

Wskazanie to uznajemy za zasadne, bowiem nadal poziom wiedzy przedsiębiorców 

o dostępnych programach wsparcia (szczególnie o charakterze zwrotnym) uzasadnia 

podejmowanie szerszych działań promocyjno-informacyjnych150. Poza tym, należy 

przewidzieć, że w najbliższych latach należy spodziewać się wzrostu ceny kredytu (symptomy 

w tym zakresie są już dobrze widoczne – podniesienie referencyjnej stopy procentowej 

                                                      
148 Przy czym, nie oznacza to braku potrzeby kontynuowania szkoleń oraz utrzymywania innych form 
komunikacji (np. webinaria) dla banków kredytujących oraz ulepszania komunikacji z BGK, mających na celu 
wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości związanych ze stosowaniem i rozliczaniem „Gwarancji Biznesmax”. Jest 
to jedna z rekomendacji wskazanych w odrębnej ewaluacji, dotyczącej działania 3.2. POIR (w tym poddziałania 
3.2.3) – zob. „Analiza porównawcza instrumentów w ramach działania 3.2 POIR <Wsparcie wdrożeń wyników 
prac B+R>”, PAG Uniconsult, Warszawa, listopad 2018 r., str. 43 i 105. Aktualność tej rekomendacji potwierdziły 
również niektóre wywiady indywidualne z beneficjantami „Gwarancji biznesmax” przeprowadzone w ramach 
niniejszego badania. Przykładowo, podczas jednego z takich wywiadów respondent poinformował 
o wystąpieniu poważnych trudności w ustaleniu wartości refundacji odsetek w związku z wykorzystywaną 
gwarancją; respondent wskazał na (cyt. IDI) „/…/ pojawiające się rozbieżności co do wielkości możliwej 
refundacji, sięgające kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych /…/” oraz – zdaniem przedsiębiorcy – „/…/ był 
to proces bardzo długotrwały, co w zasadzie jest niezrozumiałe w przypadku zestandaryzowanego produktu 
finansowego/…/”). 
149 W styczniu 2018 r. w zakresie gwarancji „Biznesmax” z BGK współpracowało 10 banków.  
150 W toku wywiadów indywidualnych realizowanych m.in. w ramach niniejszego badania ujawniały się sytuacje 
co najwyżej dość przeciętnej wiedzy przedsiębiorców na temat „wspomaganych” instrumentów finansowych 
(także omawianej tu „Gwarancji Biznesmax”). Ogólny przekaz płynący z tych rozmów wskazuje na zasadność 
podejmowania bardziej intensywnych działań promocyjnych. 
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w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej)151, co powodować będzie spadek 

zainteresowania kredytami (szczególnie inwestycyjnymi, które w Polsce, jeśli chodzi 

o przedsiębiorców, jest cały czas umiarkowane). 

Działania tego rodzaju (np. reklama w prasie branżowej i ogólnej, prezentacje przy okazji 

wydarzeń grupujących przedsiębiorców) mogłyby stanowić źródło podnoszenia wiedzy  

o instrumentach ułatwiających dostęp do kredytu oraz – w rezultacie – zwiększających 

zainteresowanie skorzystaniem z finansowania dłużnego. W przypadku produktu 

gwarancyjnego „Biznesmax” działania tego rodzaju byłyby stosunkowo łatwe z uwagi na 

ogólnopolski charakter programu i dobrze wystandaryzowany produkt oraz, przede 

wszystkim, jego bardzo korzystne parametry (w tym szczególnie, brak odpłatności za 

gwarancję oraz możliwość redukcji kosztów kredytu wynikającą z możliwości refundacji 

części odsetek). Przy czym, działania te należałoby traktować jako rodzaj ogólnej promocji 

zachęcającej do korzystania z kredytów (działania „sygnalizujące” dostępność produktu tj. 

gwarancji, bez jej szczegółowej charakterystyki, która dostępna jest na stronach 

informacyjnych BGK152 oraz na stronach banków kredytujących). Działania takie są zresztą 

przez BGK obecnie realizowane (np. w formie artykułów sponsorowanych, wywiadów dla 

mediów, konferencji i spotkań dla przedsiębiorców, szkoleń dla konsultantów PIFE 

i ekspertów STEP). 

Podobne działania realizowano już poprzednio, np. w zakresie wdrażanej w ubiegłym okresie 

programowania środków unijnych Inicjatywie JEREMIE, w ramach której BGK występował 

w roli menadżera funduszy powierniczych w kilku województwach. Za jego pośrednictwem 

środki finansowe z regionalnych programów operacyjnych przekazywane były pośrednikom 

finansowym, udostępniającym je ostatecznie w postaci pożyczek lub poręczeń firmom sektor 

MŚP. Oferta dostępności środków w ramach odpowiednich produktów finansowania 

oferowanych przez lokalnych / regionalnych pośredników finansowych była promowana 

„centralnie” przez BGK – w skali poszczególnych województw (w ten sposób wspomagano, 

zresztą skutecznie, własne działania promocyjne pośredników finansowych).  

Wydaje się, że ww. model promocji wspomagającej, realizowanej ze szczebla centralnego 

byłby sensowny także w przypadku Funduszu Gwarancyjnego POIR, prowadząc ostatecznie 

do szybszego zaangażowania alokacji finansowej przeznaczonej na poddziałanie 3.2.3 POIR. 

Pomimo atrakcyjnych parametrów „Gwarancji Biznesmax”, wdrażanie tego instrumentu 

przebiega wciąż powoli, choć z czasem (II połowa 2018 r.) widoczna jest intensyfikacja w tym 

zakresie – tym niemniej zaangażowanie środków do końca 2023 r. może mimo wszystko 

                                                      
151 Tym samym referencyjna stopa procentowa znajduje się na najwyższym poziomie od początku 2008 r. Jest 
to czwarta podwyżka w tym roku i dziewiąta w pokryzysowym okresie. Rezerwa Federalna zaczęła 
normalizować politykę pieniężną (podnosić stopy po nienaturalnym stanie zerowych stóp) w grudniu 2015 r. 
Zob. https://bus inessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/fed-podnosi-stopy-procentowe-w-usa-grudzien-
2018-r/dmjhyp6 
152 https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-biznesmax/ oraz (w szczególności) 
ulotka: https://www.bgk.pl/files/public/uploads/graphics/BGK_biznesmax_ulotka_A4_2_05_DRUK.pdf 
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stanowić pewne wyzwanie. Uzasadnia to podjęcie dodatkowych działań promocyjnych, 

odpowiednio do obserwowanej skali korzystania z gwarancji153. 

4.5  Dobre praktyki zagraniczne w zakresie organizacji i wdrażania wsparcia w 

zakresie instrumentów gwarancyjnych 

Instrumenty gwarancyjne są powszechnie wykorzystywane zarówno w innych krajach Unii 

Europejskiej, jak i w wielu krajach pozaeuropejskich. Warto przy tym mieć świadomość, że 

duże znaczenie odgrywają w tym przypadku regulacje prawne, obowiązujące w danym kraju, 

a także tradycje działalności gwarancyjnej. W niektórych krajach działalność gwarancyjna jest 

realizowana tylko przez instytucje sektora bankowego (przykładem mogą tu być Niemcy i ich 

system regionalnych banków gwarancyjnych), w innych do prowadzenia działalności 

gwarancyjnej, ale tylko w większej skali, wymagana jest licencja bankowa (przykładem w tym 

przypadku mogą być Włochy). Pomimo występujących zróżnicowań, działalność gwarancyjna 

we wszystkich gospodarkach realizowana jest w oparciu o podobne, powiedzieć można, 

uniwersalne przesłanki. Mianowicie, u podłoża tworzenia programów / funduszy 

gwarancyjnych leży przekonanie występowania (i jednocześnie dużego znaczenia) bariery 

limitującej dostęp do finansowania dłużnego (głównie kredytów), wynikającej z braku 

zdolności zabezpieczającej występującej po stronie potencjalnych kredytobiorców 

(szczególnie silnie odczuwalnej w przypadku sektora mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw) – ograniczenie to rodzi niekorzystne skutki w postaci niemożności 

pozyskania finansowania dłużnego, często także wzmaga poczucie niemożności skorzystania 

z kredytu.  

                                                      
153 Według danych BGK na 31 grudnia 2018 r. udzielonych zostało 37 gwarancji o wartości nieco ponad 68 mln 
PLN. Dane te wskazują na konieczność udzielania w skali miesięcznej gwarancji o wartości ok. 36 mln PLN 
(biorąc pod uwagę pozostałą do zaangażowania kwotę alokacji oraz graniczny czas jej wykorzystania – do końca 
2023 r.; oznacza to ok. 20 gwarancji miesięcznie, uwzględniając średnią wielkość gwarancji odnotowaną do 
końca grudnia 2018 r. – 1,85 mln PLN). Nie wydaje się, aby w praktyce produktu „Biznesmax” były to wielkości 
nieosiągalne, szczególnie zaś pamiętając o ogólnopolskim charakterze tego programu oraz korzystnych 
parametrach instrumentu (w tym, maksymalnej wartość gwarancji, wynoszącej równowartość 2,5 mln EUR, 
a więc zdecydowanie więcej niż w innych tego typu programach realizowanych wcześniej przez BGK, jak 
i wysokim, maksymalnym pokryciu zobowiązań kredytowych, wynoszącym 80%). Trzeba jednak pamiętać, że 
„Gwarancja Biznesmax” to produkt służący finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych (aczkolwiek dopuszcza 
on finansowanie pewnych wydatków obrotowych tj. tzw. kosztów towarzyszących, w wysokości do 20% sumy 
kosztów kwalifikowanych projektu oraz kapitału obrotowego, jako uzupełnienie realizowanej inwestycji, do 
wysokości 30% sumy kosztów kwalifikowanych projektu – od listopada 2018 r. limit ten zwiększono do 50%). 
Dlatego, (przykładowo) odniesienia wprost do w sumie bardzo pozytywnych doświadczeń (szczególnie 
dotyczących skali wsparcia, rzędu 800 mln PLN miesięcznie w 2016 r.) realizowanego przez BGK programu 
„Gwarancji de minimis”, nie muszą być do końca całkowicie porównywalne, bowiem znakomita większość 
„Gwarancji de minimis” służyła jednak finansowaniu standardowych kredytów obrotowych (na koniec 2017 r. 
w portfelu programu „Gwarancji de minimis” zdecydowanie przeważały gwarancje zabezpieczające kredyty 
obrotowe – stanowiły one ok. 95% liczby i 96% wartości udzielonych gwarancji; dane sprawozdawcze BGK). 
Z kolei w innym programie realizowanym przez BGK (gwarancje w programie COSME) wartość gwarancji 
udzielanych średniomiesięcznie kształtowała się na poziomie  ok. 45 mln PLN. jednak i w tym przypadku, 
przedmiotem gwarancji były zarówno kredyty obrotowe, jak i inwestycyjne. 
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Powszechnie uznaje się, że opisana powyżej bariera może być bardzo skutecznie 

redukowana dzięki uruchamianiu oferty gwarancyjnej / poręczeniowej – w rezultacie, 

programy wsparcia oparte na oferowaniu zabezpieczeń (gwarancji / poręczeń) stają się 

kluczowym instrumentem pośród narzędzi interwencji publicznej, w szczególności 

adresowanej do sektora MŚP.  

Wreszcie, powszechnie akceptuje się również to, że tworzone programy / fundusze 

gwarancyjne muszą być dostosowane do krajowe / regionalnej / lokalnej specyfiki, w tym 

funkcjonujących rozwiązań regulacyjnych, po to, aby dany program rzeczywiście cieszył się 

zainteresowaniem, zarówno instytucji – dostarczycieli finansowania, jak i przedsiębiorców, 

wykorzystujących gwarancje. 

W ramach Unii Europejskiej (oraz innych krajów objętych odpowiednimi programami) szereg 

instytucji gwarancyjnych, niezależnie od własnej działalności, korzysta (w formie regwarancji 

lub kogwarancji) z dodatkowego wsparcia Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach 

aktualnie realizowanych przezeń na zlecenie Komisji Europejskiej odpowiednich programów 

wsparcia. Przedsiębiorstwa, które mogą korzystać z gwarancji lub (pośrednio) z regwarancji 

w ramach tego programu są zdefiniowane w sposób stosunkowo zbliżony do warunków 

określonych w ramach FG POIR154. 

Jedną z instytucji, która oferuje finansowanie dla innowacyjnych firm jest państwowy bank 

francuski Bpifrance155. Jest to o tyle interesujący przykład, że bank udziela pożyczek dla 

innowacyjnych firm, które objęte są gwarancją EFI w wysokości do 40% lub 50% kwoty 

kredytu, pozostałe „brakujące” 30 lub 40% uzupełniane są przez zewnętrzną gwarancję 

udzielaną ze środków krajowych. Warto przy tym dodać, iż dzięki temu, że program InnovFIn 

(będący częścią programu Horyzont 2020) obejmuje także tzw. kraje stowarzyszone, nie 

będące członkami UE, objęte gwarancją pożyczki są też udzielane w wybranych krajach poza 

Francją, tradycyjnie jednak z nią związanych, np. w Tunezji, z wykorzystaniem wsparcia 

lokalnych funduszy gwarancyjnych. 

Bank obecnie udziela dwóch typów pożyczek, objętych gwarancjami. Są to: 

• Pożyczka innowacyjna156, o maksymalnej wartości do 5 milionów EUR, na okres do 

7 lat, z możliwością 2-letniej karencji, na wszelkie wydatki, związane z komercjalizacją 

opracowanych innowacyjnych rozwiązań, w tym wdrażania wyników prac badawczo 

rozwojowych. Z pożyczki mogą korzystać firmy o okresie działalności wynoszącym co 

najmniej 3 lata, z sektora MŚP lub z grupy tzw. mid-caps (firmy zatrudniające nie 

więcej, niż 499 pracowników). 

                                                      
154 Nota bene inspiracją do określenia tych warunków były właśnie warunki opisane dla programu InnovFin oraz 
jego poprzednika, czyli programu Risk Sharing Instrument. 
155 http://www.bpifrance.com/What-can-we-do-for-you oraz raport z działalności za 2017 r. http://www.bpi 
france.com/ Bpifrance-Fresh-News/Bpifrance-s-Activity-Report-2017 
156 https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-sans-garantie/Pret-Industrie-du-Futur-
Croissance 
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• Pożyczka na kapitał startowy157, o wartości do 500 tysięcy EUR158. Pożyczka jest 

preferencyjnie oprocentowana i udzielana mikro i małym firmom o okresie 

działalności nie większym niż 3 lata, które pozyskują kapitały od profesjonalnych 

inwestorów (funduszy kapitałowych, aniołów biznesu, czy też za pośrednictwem 

profesjonalnych platform crowdfundingowych). Wartość pożyczki jest uzależniona od 

pozyskanego kapitału w ten sposób, że na dwa euro pozyskanego kapitału można 

ubiegać się o jedno euro pożyczki. 

Oba te instrumenty są o tyle interesujące, że łączą w sobie finansowanie dłużne, udzielane ze 

środków publicznych, z gwarancjami również udzielanymi ze środków publicznych. Z jednej 

strony takie rozwiązanie można uznawać za kontrowersyjne (gdyż środki publiczne 

zabezpieczają inne środki publiczne), z drugiej jednak strony wydaje się ono bardzo 

uzasadnione, gdyż bardzo często atrakcyjny i innowacyjny produkt kredytowy/pożyczkowy 

nie spotyka się z odpowiednim popytem, ze względu na to, że potencjalnym ostatecznym 

odbiorcom brakuje zabezpieczeń albo też (przy atrakcyjnym produkcie gwarancyjnym) 

pojawia się problem słabo dopasowanych produktów finansowania dłużnego lub też zbyt 

restrykcyjnych procedur oceny zdolności kredytowej/pożyczkowej. 

Doświadczenia Bpifrance warto by też wziąć pod uwagę przy projektowaniu instrumentów 

finansowych dla innowacyjnych firm w Polsce. Jak się bowiem wydaje, sama gwarancja 

w ramach FG POIR (choć jest to oczywiście bardzo przydatny instrument) może nie być 

wystarczająca do tego, aby odpowiednio pobudzić ofertę kredytową dla innowacyjnych firm. 

Zatem, być może celowe byłoby także uruchamianie produktów pożyczkowych lub 

kredytowych z udziałem środków publicznych, wspieranych także publicznymi poręczeniami 

lub gwarancjami.  

Kredyty dla innowacyjnych firm są też dostępne na przykład w Wielkiej Brytanii, również 

dzięki gwarancjom oferowanych przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach programu 

InnovFIn SME. Przykładowo, wartość finansowania oferowana przez Barclays Bank wynosi od 

                                                      
157 https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-sans-garantie/Pret-d-amorcage-investissement-
avec-le-FEI 
158 Bardzo podobny produkt, chociaż bez gwarancji, ale za to z minimalnymi wymogami dotyczącymi 
zabezpieczeń, był oferowany w Polsce przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości poprzez Fundusz 
Pożyczkowy Wspierania Innowacji (FPWI), wdrażany w ramach projektu systemowego PARP pn. „Utworzenie 
i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji", (Działanie 3.4 Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013). Pożyczki z Funduszu udzielane były w latach 2013-2017 – ostatni nabór 
wniosków o pożyczki zrealizowany został w 2016 r. Łącznie, począwszy od roku 2013, z Funduszu udzielono 75 
pożyczek o wartości blisko 120 mln PLN, większość w dwóch naborach z 2013 i 2014 r. (58 pożyczek o wartości 
ponad 96 mln PLN; w roku 2015 działalność FPWI poddano ewaluacji – zob.  „Utworzenie i dokapitalizowanie 
Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji” w ramach pilotażu w III osi priorytetowej POIG”, PAG 
Uniconsult, Warszawa 2015 r.). Niestety, jak się zdaje, jakość portfela udzielonych pożyczek okazała się bardzo 
problematyczna i znaczna ich część nie jest spłacana. Być może warto jednak przeanalizować doświadczenia 
FPWI, pod kątem tego, w jaki sposób warto by projektować i wdrażać tego typu produkty w przyszłości, wydają 
się one bowiem przydatne, choć oczywiście są dosyć ryzykowne, przy czym ryzyko to uzasadnia grupa docelowa 
(start-upy / przedsiębiorstwa na wczesnych etapach rozwoju). 
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100 tys. funtów do 5 milionów funtów, finansowane mogą być wszelkie cele obrotowe 

i inwestycyjne, a kryteria dostępu odpowiadają tym obowiązującym dla całego programu.  

Warto też wspomnieć, że także w Polsce, dzięki gwarancjom w ramach InnovFin SME bardzo 

atrakcyjną ofertą leasingową dysponowała firma leasingowa Raiffeisen Leasing (obecnie PKO 

Leasing). Dzięki temu możliwe było wyleasingowanie unikatowych159, często produkowanych 

na specjalne zamówienie środków trwałych, a na ogół takie są potrzebne wysoce 

innowacyjnym firmom. 

Jeśli chodzi o dobre praktyki, dotyczące organizacji i wdrażania programów / funduszy 

gwarancyjnych na świecie, to warto wskazać na tzw. Pierwszą Inicjatywę (ds. reformy 

i wzmocnienia sektora finansowego)160, realizowaną z udziałem Baku Światowego, dotyczącą 

promocji i kształtowania programów gwarancyjnych. W 2015 r. w ramach ww. Inicjatywy 

powołano grupę roboczą ds. identyfikacji problemów rozwojowych oraz opracowania 

wskazań dotyczących zasad projektowania, wdrażania oraz oceny systemów gwarancji 

kredytowych. Prace tej grupy doprowadziły do opracowania „Wytycznych na temat zasad 

organizacji i działania Systemów Gwarancji Kredytowych”161. 

„Wytyczne” zawierają 16 zasad (principles) (dobrych praktyk) dotyczących organizacji, 

funkcjonowania i oceny efektywności działania programów gwarancyjnych, jako narzędzi 

wspierania (m.in.) sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Uwzględnione 

w „Wytycznych” zasady te podzielone zostały na cztery obszary tematyczne:  

• zasady w zakresie kształtowania ram prawnych i regulacyjne dotyczących działania 

systemów gwarancyjnych, 

• zasady dotyczące ładu korporacyjnego, 

• zasady funkcjonowania systemów gwarancyjnych, 

• zasady w zakresie monitoringu i ewaluacji funkcjonowania systemów gwarancyjnych, 

umożliwiające ocenę dodatkowości efektów działalności gwarancyjnej, wynikających 

z funkcjonowania programu.  

Dla funkcjonujących już programów gwarancyjnych, uzupełniają je wskazania na temat 

metodologii oceny zgodności z zasadami „Wytycznych”.  

Ogólny przegląd zasad „Wytycznych” wskazuje, że realizowane w Polsce programy 

gwarancyjne na szczeblu krajowym, co do zasady odpowiadają wypracowanym wskazaniom 

w zakresie dobrych praktyk. Oznacza to, generalną prawidłowość organizacji i realizacji 

wsparcia gwarancyjnego, w tym Funduszy Gwarancyjnego POIR. Niemniej jednak, jak dotąd 

                                                      
159 Normalnie, firmy leasingowe starają się leasingować typowe, łatwo sprzedawalne środki trwałe, aby w razie 
problemów z obsługą umowy leasingowej przez klienta można je było przejąć i łatwo spieniężyć. 
160 http://www.firstinitiative.org/about-us 
161 Task Force for the Design, Implementation and Evaluation of Public Credit Guarantee Schemes for Small and 
Medium Enterprises „Principles for public credit guarantee schemes for SMEs”, http://www.firstinitiative.org/ 
reports/ principles-public-credit-guarantee-schemes-smes-english 
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nie są znane dedykowane opracowania, w których dokonano by oceny polskich programów 

gwarancyjnych pod kątem zasad „Wytycznych”. Wydaje się zatem, że przegląd taki byłby 

uzasadniony, choćby dla potwierdzenia występujących zgodności, ale także identyfikacji 

rozwiązań odbiegających od wypracowanych zasad, co naturalnie może mieć miejsce, 

a zależnie od sytuacji, może być również uzasadnione. 
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5 Podsumowanie – kluczowe wnioski i rekomendacje 

5.1 Instrumenty kapitałowe 

1) Wniosek  

• Uruchomiony program wsparcia rozwoju rynku VC i ograniczania skali luki 

kapitałowej składający się z pięciu zwrotnych instrumentów finansowych oraz 

instrumentu quasi-zwrotnego – BRIdge Alfa – stanowi obecnie największe tego 

typu przedsięwzięcie w Europie Centralnej i Wschodniej. Program ten angażuje 

olbrzymie środki publiczne (2,6 mld PLN) i znaczną liczbę interesariuszy 

stanowiąc poważne wyzwanie dla procesów koordynacji i wdrażania. Procesy 

wdrażania poszczególnych instrumentów są tym trudniejsze, gdyż korzyści 

(powstawanie zespołów zarządzających, nabywanie doświadczenia 

inwestycyjnego, budowa kanałów pozyskiwania projektów, wzmacnianie 

gotowości inwestycyjnej, promocja i rozwój wiedzy o rynku VC), jakie przyniosły 

wcześniej podejmowane działania (np. 1.2.3 SPO WKP, 3.1 i 3.2 POIG) są wciąż 

małe w relacji do potrzeb modernizacyjnych gospodarki i rynków VC. 

• Przyjęty model wdrażania instrumentów oparty na funduszu funduszy 

zarządzanym przez profesjonalny dedykowany podmiot należy uznać za 

rozwiązanie najlepsze z możliwych. Racjonalność takiego rozwiązania wynika 

nie tylko z faktu stosowania analogicznych rozwiązań w programach 

zagranicznych (struktura funduszu funduszy + profesjonalny podmiot 

zarządzający), ale braku realnej alternatywy. Wprowadzanie na rynek tak 

znacznych środków bez formuły funduszu funduszy i w ramach struktur 

administracji publicznej byłoby zadaniem trudnym, jeśli nie niemożliwym 

z punktu widzenia kryterium skuteczności i efektywności. Tym niemniej należy 

zaznaczyć, że stworzona wielopodmiotowa struktura wdrożeniowa (BGK, NCBR, 

PFR TFI, PRF Ventures) jest zbyt rozbudowana w relacji do celu, co może 

rzutować na sprawność procesów wdrożeniowych (wielość decydentów, spory 

interpretacyjne, kompetencyjne) oraz ich kosztochłonność. Jedynie dla PFR 

Ventures wdrażanie pięciu instrumentów kapitałowych stanowi istotę core 

biznesu tego podmiotu. Pozostałe podmioty pełnią szereg innych ról 

biznesowych (np. PFR TFI zarządza dziewięcioma innymi FIZANami), co może 

oznaczać, że sprawność procesu wdrożeniowego przedmiotowych 

instrumentów kapitałowych nie musi w danym momencie być dla nich 

priorytetem. Dodatkowo oparcie struktury funduszu funduszy na formule FIZ 

(zamiast np. „block of finance”) podlegającej regulacjom ustawy o funduszach 

inwestycyjnych (słabo przystającej do warunków funkcjonowania rynku VC162) 

spowodowało wygenerowanie dodatkowych kosztów operacyjnych.  

 

                                                      
162 Głównym celem tej ustawy jest ochrona interesów drobnego, indywidualnego, niedoświadczonego dawcy 
kapitału (inwestora). W funduszach VC/PE z taką sytuacją nie mamy do czynienia.   
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Rekomendacje  

Uproszczenie całej struktury wdrożeniowej poprzez jej np. spłaszczenie czy zamiana 

struktury FIZ na „block of finance” na obecnym etapie wdrażania jest praktycznie już 

niemożliwe. Zasadne jest natomiast rozważenie czy utworzenie osobnego TFI (PFR TFI 

VC POIR) nie przyczyniłoby się do zwiększenia sprawności decyzyjnej przy 

zastosowaniu np. mechanizmu unii personalnej pomiędzy TFI, a PFR Ventures.  

2) Wniosek 

Zastosowane przez PFR Ventures mechanizmy oraz zasady selekcji i wyboru 

pośredników finansowych są w naszej ocenie zgodne ze standardami stosowanymi 

w zagranicznych programach o podobnym charakterze. Kryteria selekcji w pierwszej 

kolejności koncentrują się na szczegółowej analizie i ocenie doświadczenia zespołu 

zarządzającego co niewątpliwie jest kluczowym elementem wpływającym na 

skuteczność i efektywność inwestowania. Temu kryterium przyznawana jest też 

największa liczba możliwych do uzyskania punktów. Procedura wyboru obejmuje 

zarówno analizę dokumentów, spotkanie z oferentami, jak i szczegółową weryfikację 

osób i przedłożonych materiałów (badanie due diligence). Z przeglądu zagranicznych 

programów wynika także, że tempo z jakim PFR Ventures dokonuje dystrybucji 

środków (selekcja i wybór pośredników, podpisywanie umów inwestycyjnych) jest 

zbieżne z tempem występującym w analogicznych programach (kilkanaście do 

kilkudziesięciu miesięcy). Tym niemniej, zarówno w naszej ocenie, jak i w opiniach 

respondentów (przedstawiciele pośredników) czas ten jest nadmiernie długi (w 

niektórych przypadkach okres wynosi 10-11 miesięcy). Mamy pełną świadomość 

pracochłonności tego procesu oraz konieczności uczynienia zadość procedurom 

prawnym (zgoda UOKiK, rejestracja w KNF, rejestracja w KRS), na które (tj. ich 

czasochłonność) PFR Ventures nie ma wpływu. Jednak wydłużanie się tego czasu 

ponad pewne akceptowalne granice (według opinii niektórych respondentów np. ok. 

6 miesięcy) wywołuje zniecierpliwienie inwestorów, zwiększa ryzyko ich rezygnacji, 

powoduje dezaktualizację listy potencjalnych celów inwestycyjnych (załączonej do 

oferty) i co jest równie istotne, skraca czas jaki pozostał do realizacji kamieni 

milowych wskazanych w Term Sheets (np. terminów umożliwiających realizację 

inwestycji kontynuacyjnych).  

Rekomendacje  

• Proponujemy, aby w przyszłości PFR Ventures alokowało na potrzeby naborów 

większe siły (z czym wiąże się potrzeba zwiększenia obsady kadrowej163, która 

będzie także niezbędna do bieżącego monitorowania funduszy w tym udziału 

obserwatorów w pracach komitetów inwestycyjnych), gdyż niewątpliwie tempo 

analizowania ofert w prosty sposób jest zależne od liczby osób zaangażowanych 

w proces oceny (było to szczególnie widoczne w pierwszych naborach 

                                                      
163 W 2017 roku PFR Ventures posiadało średniorocznie 20 etatów; na koniec 2018 r. było to 38,45 etatów.   
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w ramach instrumentu Starter, na który wpłynęło najwięcej ofert)164. 

Proponujemy także, aby MIiR rozpatrzyło od strony prawnej możliwość 

dokonania zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, 

polegającej na wyłączeniu spod obowiązku uzyskiwania zgody na koncentrację 

podmiotów (przedsiębiorców) przystępujących do funduszu VC. W naszej 

ocenie wymaganie takiej zgody jest dyskusyjne, gdyż utworzenie funduszu nie 

ma wpływu na sytuację na rynkach dawców kapitału występujących w formie 

przedsiębiorców. Uzyskanie takiego wyłączenia165 pozwalałoby w przyszłości (w 

przyszłych naborach) na zwiększenie efektywności czasowej procesu 

uruchamiania funduszy VC.  

• Aby znacznie skrócić czas oceny ofert proponujemy także wprowadzenie 

znacznego uproszczenia zasad oceny w sytuacji, gdy aplikacja do danego 

instrumentu składana jest przez podmiot zarządzający, który już pozyskał 

kapitał od takiego inwestora jak EFI. EFI jest renomowaną unijną instytucją 

finansową posiadającą wieloletnie doświadczenie w działaniu na rynkach VC 

(różnych krajów), w tym wdrażaniu modelu funduszu funduszy. EFI przy ocenie 

oferentów stosuje rozbudowaną i szczegółową procedurę oceny ich 

doświadczenia, strategii i ryzyka. Stosowanie w takim wypadku podwójnej 

weryfikacji oferenta (raz przez EFI i następnie przez PFR) uważamy za niecelowe 

i nieefektywne. Gdyby istniała możliwość nawiązania formalnej współpracy PFR 

Ventures z EFI celem dokonania diagnozy, czy i w jakim zakresie zasady i zakres 

oceny stosowany przez PFR Ventures mieści się w ramach procedur EFI 

wówczas (gdyby te procedury były zbieżne) można by w dokumentacji naborów 

wprowadzić tryb oceny standardowy i tryb uproszczony dla oferentów, którzy 

by posiadali podpisaną umowę inwestycyjną z EFI.  

3) Wniosek 

Jak wskazaliśmy wcześniej zbiór wdrażanych obecnie instrumentów kapitałowych 

stanowi największą co do swojej skali interwencję na rynku VC w całej Europie 

Środkowej i Wschodniej. Przeprowadzona analiza wskazuje jednak, że skala tej 

interwencji może być przeszacowana biorąc pod uwagę podaż projektów i zakładany 

okres inwestycyjny (2023 r.). Bardzo istotnym czynnikiem osłabiającym skuteczność 

dystrybucji środków finansowych alokowanych na rzecz instrumentów kapitałowych 

jest także stan rynku podmiotów zarządzających. Podmiotów posiadających zespół 

zarządzający względnie trwały, zgrany, o uzupełniających się kompetencjach, mogący 

się legitymować weryfikowalnymi efektami swoich inwestycji jest bardzo mało. 

Prawdopodobnie zasób tych najlepszych zespołów zarządzających został już 

                                                      
164 Ważne jest także to, aby w przyszłości prace nad dokumentację niezbędną do uruchomienia instrumentów 
rozpoczynać tak wcześnie jak to jest możliwe, tj. zaraz po zatwierdzeniu strategicznych dokumentów takich jak 
np. szczegółowy opis osi priorytetowych programu operacyjnego włącznie z wyborem doradców (kancelarii 
prawnych) przygotowujących drafty niektórych dokumentów. 
165 Chodziłoby o rozszerzeniu katalogu wyłączeń przewidzianych w art. 14 tej ustawy.  
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zagospodarowany w dotychczasowych turach (2017 / 2018 r.) naborów.  

Z przeprowadzonych symulacji – opartych na statystykach GUS, zakładanym w Term 

Sheets wymaganym tempie inwestowania, zakładanych średnich wartościach 

inwestycji przyjętych na podstawie danych udostępnionych przez PFR – wynika, że 

około 22% alokowanych środków nie zostanie zainwestowanych. Byłaby to kwota 

ponad 500 mln PLN środków publicznych.  

Ryzyko niewyczerpania alokacji na wszystkie instrumenty w naszej ocenie jest 

realne i znaczne. Sytuacja ta będzie bardzo niekorzystna (politycznie i wizerunkowo) 

dla wszystkich instytucji zaangażowanych we wdrażanie instrumentów, jak 

i podejmowania przyszłych działań na rynku VC. Dlatego uważamy, że w obecnej 

sytuacji warto bardziej wyeksponować cel w postaci skutecznej inwestycyjnej 

konsumpcji alokacji zaniedbując nieco cel w postaci ograniczania luki kapitałowej 

szczególnie w obszarze wczesnych (seed / start) etapów rozwoju projektów. 

Rekomendacje  

Proponujemy zatrzymanie lub znaczne ograniczenie kolejnych naborów 

w instrumencie Starter i Biznest, a przeznaczenie większych środków na instrument 

Otwarte Innowacje, KOFFI. Pierwsze dwa instrumenty są najbardziej ryzykowne 

i mogą dawać sumarycznie małą skalę konsumpcji środków ze względu na małe 

średnie wartości inwestycji (nie bez znaczenia może być również to, że niektóre 

z zespołów zarządzających mogą okazać się mało wydajne w poszukiwaniu projektów 

inwestycyjnych). Dwa pozostałe instrumenty, objęte najmniejszymi restrykcjami 

inwestycyjnymi ze znacznie większymi limitami inwestycyjnymi i bardzo dobrymi 

zespołami zarządzającymi, mają dużą szansę na bardzo szybką budowę portfela 

i uzyskanie wysokich zwrotów. To ta grupa funduszy może znacznie szybciej 

wyczerpać deklarowane kapitalizacje niż Starter i Biznest. To właśnie w tą grupę 

instrumentów należałoby „kanalizować” większość dostępnych środków (kontynuując 

nabory i/lub szybko uruchamiając opcję podwyższenia kapitalizacji), co powinno 

zminimalizować nawis niewyczerpanej alokacji. Dla przyśpieszenia tempa inwestycji 

i zwiększenia efektywności funduszowych portfeli należałoby także rozważyć 

przywrócenie możliwości inwestowania części środków POIR w projekty zagraniczne 

(bez wymogu posiadania siedziby w Polsce). Konieczna jest także pilna zmiana 

akcentów w działalności PFR Ventures. Ciężar działalności należy obecnie przesunąć 

z organizowania i procedowania kolejnych naborów na rzecz umożliwienia już 

wybranym pośrednikom znaczenia szybkiego rozpoczęcia inwestowania. Konieczne 

jest zatem przygotowanie wzorców odpowiednich dokumentów (przyjaznych 

w stosowaniu), przetransferowanie środków finansowych i bardzo sprawna obsługa 

działalności komitetów inwestycyjnych.   

4) Wniosek  

Szczegółowa analiza charakterystyk poszczególnych instrumentów wskazuje, że trzy 

spośród pięciu instrumentów – tj. Otwarte Innowacje, KOFFI i BRIdge VC/CVC – są 

wobec siebie zasadniczo komplementarne i nie powinny ze sobą konkurować. Brak 
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konkurencji wynika zarówno ze zdefiniowanych limitów inwestycyjnych jak  

i możliwości – w przypadku KOFFI i BRIdge VC/CVC – inwestowania części środków 

zagranicą. Dwa pozostałe instrumenty – Starter i Biznest – pomimo formalnego 

skierowania ich do nieco odmiennych grup docelowych (w Starterze 70% wartości 

pierwszych inwestycji w grupę „A” przedsiębiorstw; w Biznest 100% łącznie w grupę 

„A” i „B”) i rozłącznych limitów inwestycyjnych, w praktyce będą one skupione na tej 

samej grupie projektów. Stanie się tak głównie za sprawą słabości rynku aniołów 

biznesu i stosunkowo małej średniej wartości ich inwestycji (kilkadziesiąt / kilkaset 

tysięcy PLN). W takiej sytuacji przy koinwestycyjnym charakterze instrumentu BizNest 

i wymogu, aby inwestycja aniołów biznesu stanowiła co najmniej 50% wejścia 

kapitałowego, przeciętna wartość inwestycji w tego typu funduszach może spaść do 

poziomu nawet niższego niż inwestycje w instrumencie Starter. W efekcie oba 

instrumenty mogą niejako „zamienić” się miejscami: Biznest może mieć bardziej 

„startowy” charakter niż sam Starter. 

Rekomendacje  

W związku z powyższym , aby oba instrumenty ze sobą nie kolidowały proponujemy 

„zamianę” limitów: podniesienie limitu w Starterze z 1 do 4 mln PLN i obniżenie 

w Biznest do 1 mln PLN, lub też pozostawienie w instrumencie BizNest limitu bez 

zmian zakładając, że ograniczone zasoby aniołów biznesu w praktyce „sprowadzą” 

ten limit poniżej poziomu inwestycji w Starterze. Jeżeli do analizy włączymy 

instrument dotacyjny z elementem kapitałowym – BRIdge Alfa (1.3.1 POIR) – luka 

kapitałowa na rynku inwestycji w fazie zalążkowej wydaje się zaspokojona. W ramach 

powyższego instrumentu w związku ze zwiększoną alokacją będzie funkcjonować 

prawie 80 funduszy dysponujących kapitałem inwestycyjnym na poziomie 2,3 mld 

PLN i inwestujących w projekty w fazie PoP i PoC. Problemem pozostanie luka 

powyżej 4 mln zł, gdzie kapitałochłonność projektów będzie wymagała inwestycji 

o wyższych wartościach w celu uruchomienia sprzedaży (m.in. rozpoczęcie produkcji, 

czy też realizacja projektów biotechnologicznych).  

5) Wniosek 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że instrumenty zarządzanie przez EFI nie stanowią 

realnego zagrożenia dla procesu wdrażania. Z przykładu dwóch funduszy (Innovation 

Nest II, Cogito) wynika, że środki te uzupełniają kapitalizację pozyskiwaną 

z instrumentów krajowych. Jedynym zagrożeniem jakie może się tu pojawić jest to, że 

przedłużający się proces selekcji, negocjowania i podpisywania stosownych 

dokumentów może zniechęcić zarządzających do sięgnięcia po środki krajowe 

i oparcie inwestycji wyłącznie o środki EFI. W takiej sytuacji środki EFI niewątpliwie 

zaostrzą konkurencję o projekty inwestycyjne. 

6) Wniosek  

Bardzo wysoko należy ocenić włączenie w zapisy Term Sheets wielu dobrych praktyk 

rynkowych w tym np. wymogu zaangażowania podmiotu zarządzającego 
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i kluczowego personelu w deklarowaną kapitalizację czy tworzenie komitetu 

doradczego inwestorów.  

Rekomendacje:  

Spośród rozpatrywanych dobrych praktyk chcielibyśmy zwrócić uwagę na dwie, które 

powinny być staranniej zaadresowane.  

• Po pierwsze komitety inwestycyjne powinny wyłącznie składać się z członków 

kluczowego personelu lub dyrektorów inwestycyjnych. Wszystkie pozostałe 

osoby (obserwatorzy) nie powinny mieć wpływu na decyzje inwestycyjne 

a działać jedynie w ramach ściśle określonych mandatów (np. sprawdzanie 

obecności polskiego pierwiastka, sprawdzanie zgodności z polityką 

inwestycyjną).  

• Po drugie w instrumencie Starter i Biznest wskazano limit udziału we własności 

na poziomie 49%. W naszej ocenie jest to limit zbyt wysoki biorąc pod uwagę 

fazę rozwoju projektów i problem rozmycia udziałów założycieli 

/ pomysłodawców przy kolejnych rundach inwestycyjnych. Problem ten 

w przypadku podpisanych umów inwestycyjnych można zaadresować wyłącznie 

w formie „miękkich” rekomendacji (PFR Ventures dla funduszy), jak 

najszerszego stosowania rozwiązań motywacyjnych polegających na 

przekazywaniu udziałów / akcji na rzecz założycieli / pomysłodawców po 

osiągnięciu określonych kamieni milowych.  

7) Wniosek:  

Podaż kapitału prywatnego jest wciąż systemową słabością całego krajowego rynku 

VC. Prywatne oszczędności nie są w żaden systemowy i instytucjonalny sposób 

kierunkowane na długoterminowe inwestycje na rynku VC. Bankom uniemożliwiają 

to regulacje; likwidacja funduszy emerytalnych zatrzymała rozwój tego źródła podaży; 

oszczędności gospodarstw domowych w pierwszej kolejności przeznaczane są na 

bezpieczniejsze inwestycje (np. nieruchomości), czy krótkoterminowe inwestycje 

finansowe. Obecna sytuacja w analizowanych w niniejszej ewaluacji instrumentach 

jest bardzo zróżnicowana. W instrumencie KOFFI, gdzie wśród inwestorów pojawia 

się EFI, kapitał prywatny jest „najpewniejszy”; podobna sytuacja jest w instrumencie 

BRIdge VC/CVC, gdzie występują podmioty wchodzące w skład grup kapitałowych 

koncernów energetycznych. Dobra sytuacja jest także w instrumencie Otwarte 

Innowacje, choć tu jakość i pewność podaży kapitału prywatnego pojawi się dopiero 

na etapie inwestycji, gdyż wybrane dotychczas fundusze zdecydowały się na drugi 

model zapewnienia wkładu prywatnego (nie na poziomie funduszu, lecz na poziomie 

inwestycji). Najmniej pewna sytuacja występuje – w naszej ocenie – w instrumencie 

Starter i Biznest. W tym ostatnim inwestorzy mają pojawić się dopiero na poziomie 

inwestycji; w Starterze zauważalna jest obecność osób fizycznych.  

Obecnych problemów z podażą kapitału prywatnego w naszej ocenie nie da się 

szybko rozwiązać, tym niemniej zmiany systemowe są niewątpliwie potrzebne 

i powinny nastąpić możliwie najszybciej. 
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Rekomendacje:  

Proponujemy, aby MIiR i Ministerstwo Finansów podjęło analizy, czy i na ile 

wdrożenie w warunkach polskich ulg podatkowych analogicznych do schematów 

brytyjskich (Enterprise Investment Scheme), czy też rozwiązań stosowanych w innych 

krajach uprzywilejowujących indywidualne inwestycje w młode innowacyjne spółki, 

przyczyniłoby się do zwiększenia podaży kapitału prywatnego (długoterminowego) do 

funduszy VC. Nie sądzimy, aby zasadne było zwiększanie obecnego poziomu 

uprzywilejowania określonego w zasadach podziału środków z wyjścia. Zwiększanie 

tego uprzywilejowania raczej przyciągnie spekulantów niż cierpliwych, 

długoterminowych inwestorów akceptujących ryzyko VC. Jedyne co można zrobić 

w obecnej sytuacji to staranne weryfikowanie list inwestorów przedkładanych 

w ofertach (szczególnie w instrumencie Starter i Biznest), a nawet żądanie 

wykazywania nadsubskrypcji.  

8) Wniosek: 

Stawki wynagradzania pośredników i podmiotu zarządzającego funduszem funduszy 

są zgodne ze standardami rynkowymi czy rozwiązaniami stosowanymi w innych 

programach. Maksymalne dopuszczalne procentowe stawki opłaty za zarządzanie 

zastosowane wobec pośredników powinny być wystarczające dla skutecznego 

prowadzenia procesu inwestycyjnego. Dostrzegamy jednak ryzyko, które może 

pojawić się w funduszach o najmniejszej kapitalizacji polegające na tym, że przy 

bardzo wolnym tempie inwestowania i małej wartości inwestycji opłata zmienna nie 

pojawi się lub pojawi się w bardzo małej skali i nie skompensuje w wystarczającym 

stopniu „ubytków” w budżecie spowodowanym obniżeniem począwszy od trzeciego 

okresu półrocznego opłaty stałej. 

9) Wniosek:  

Wdrażanie instrumentów kapitałowych – w tej, jak i poprzedniej perspektywie 

finansowej – ukazało znaczną złożoność tego procesu i liczne trudności oraz ryzyka 

jakie wynikają z konieczności „wpasowania” danego pomysłu na interwencję 

publiczną w istniejące ramy prawne i czasowe. Rodzi to konieczność stosowania 

różnych rozwiązań kompromisowych, które mogą osłabiać zarówno skuteczność, jak 

i efektywności interwencji. Rozbudowana struktura wdrożeniowa, zastosowanie 

formuły TFI-FIZ słabo przystającej do rynku VC, przeszacowana alokacja na 

instrumenty kapitałowe, brak wyciągnięcia wniosków z doświadczeń KFK, późne 

przystąpienie do projektowania rozwiązań szczegółowych – wszystko to sprawia, że 

wdrażanie tak złożonych i „trudnych” instrumentów jak rozwiązania kapitałowe staje 

się jeszcze trudniejsze i obarczone dużym ryzykiem.   

Rekomendacje:  

Należy jak najszybciej przystąpić do szczegółowego projektowania interwencji 

i instrumentów kapitałowych dla nowej perspektywy finansowej. Należy na 
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podstawie wszystkich dostępnych ewaluacji zinwentaryzować i usystematyzować 

niezbędne zmiany legislacyjne (np. kwestia zgody UOKiK), zaprojektować tani i prosty 

model wdrożeniowy (a przynajmniej rozważyć wszystkie „za i przeciw” dla modelu 

block of finance i modelu z TFI), oszacować realną alokację z uwzględnieniem stanu 

rynku fund managerów oraz nakreślić kluczowe elementy dokumentacji konkursowej. 

5.2 Instrumenty gwarancyjne 

1) Wniosek 

Wdrażanie poddziałania 3.2.3 jest obecnie stosunkowo mało zaawansowane, co jest 

związane z jego późnym rozpoczęciem (wynikających z konieczności finalizacji 

działalności Funduszu Gwarancyjnego POIG), a także z długim okresem 

przygotowania i wdrożenia odpowiednich procedur przez banki kredytujące. 

W związku z tym, zaangażowanie pełnej alokacji do końca okresu kwalifikowalności 

może być niełatwe, choć nadal wydaje się wykonalne. Wymagać to jednak będzie 

znacznego zdynamizowania akcji gwarancyjnej (obecny jej poziom jest 

niewystarczający, biorąc pod uwagę zakładaną liczbę i wartość gwarancji, które 

powinny zostać udzielone w  ramach Funduszu Gwarancyjnego POIR). W tym 

kontekście można rozważyć pewne zmiany w kształcie produktu gwarancyjnego, 

zwiększające popyt na gwarancje. 

Rekomendacje:  

• Należy na bieżąco monitorować wdrażanie poddziałania 3.2.3 POIR i dynamikę 

udzielania gwarancji, w celu wczesnego zidentyfikowania poważnego 

zagrożenia zaangażowania środków finansowych.  

• Zasadna jest także (dalsza) bliska współpraca z bankami kredytującymi pod 

kątem realizacji działań zmierzających do uproszczenia stosowanych procedur 

i zakresu wymaganych dokumentów.  

2) Wniosek 

Poddziałanie 3.2.3 POIR wykazuje ograniczoną komplementarność wobec dwóch 

pozostałych podziałań w ramach działania 3.2 POIRPOIR, wskutek regulacji 

dotyczących łączenia różnych form wsparcia ze środków europejskich. Jak dotąd, 

komplementarność wskazać można głównie w sferze związanej z finansowaniem 

kosztów niekwalifikowalnych w ramach projektów wdrażanych na bazie środków 

europejskich. 

Rekomendacje:  

W kolejnym okresie programowania funduszy unijnych (2021-2027) należy lobbować 

na rzecz umożliwienia łączenia (być może w ograniczonym zakresie) poręczeń 

i gwarancji udzielanych ze środków europejskich ze wsparciem udzielanym ze 

środków bezzwrotnych, naturalnie przy poszanowaniu przepisów dotyczących 

pomocy publicznej.  
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3) Wniosek 

Promocja Funduszu Gwarancyjnego POIR jest realizowana głównie za pośrednictwem 

banków kredytujących; korzystne są również podejmowane działania promocyjne, 

skierowane do beneficjentów i nieskutecznych wnioskodawców w ramach innych 

działań POIR, realizowane przez instytucje zaangażowane w system wdrażania POIR. 

Tym niemniej, warto rozważyć wzmocnienie działań promocyjnych i informacyjnych, 

skierowanych do przedsiębiorców, także w powiązaniu z ofertą gwarancyjną 

pozostałych programów oferowanych przez BGK, a także ofertą lokalnych 

i regionalnych funduszy poręczeń kredytowych.  

Rekomendacje:  

• Należy rozważyć wzmocnienie działań promocyjno-informacyjnych dotyczących 

oferty poręczeń i gwarancji, dostępnej dla polskich przedsiębiorców. O ile 

można bowiem przyjąć, że informacje są dostępne w bankach kredytujących i – 

co do zasady – na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego, to 

z jednej strony wielu przedsiębiorców potencjalnie zainteresowanych 

finansowaniem dłużnym nie zna tej oferty (nie odwiedza regularnie stron www 

banków), z drugiej zaś, brak jest przejrzystego porównania oferty 

poszczególnych programów BGK, a także oferty lokalnych i regionalnych 

funduszy poręczeń kredytowych. Warto byłoby zatem stworzyć (np. na 

wydzielonej stronie internetowej) krótkie omówienie dostępnej oferty 

gwarancyjnej i poręczeniowej wszystkich programów BGK oraz lokalnych / 

regionalnych funduszy poręczeniowych, wraz z ze wskazaniami, jaka oferta jest 

najbardziej dostosowana do potrzeb przedsiębiorców, realizujących określony 

typ projektów.  

• Działania promocyjne instrumentów gwarancyjnych, realizowane „centralnie” 

przez BGK, pośrednio promowałyby również korzystanie z finansowania 

bankowego. W związku z tym można również rozważyć zastosowanie innych 

kanałów przekazu informacji, zaadresowanych do przedsiębiorców, 

informujących o dostępności rozmaitych produktów gwarancyjnych, których 

celem jest ułatwianie pozyskiwania kredytów na działalność gospodarczą 

(z uwypukleniem oferty uzupełniającej w postaci refundacji odsetek – 

w przypadku „Gwarancji Biznesmax”). 
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5.3 Tabela wniosków i rekomendacji 

Tabela 10.  Wnioski badawcze i rekomendacje 

Lp. Wniosek Rekomendacja Adresat Sposób wdrożenia 
Termin 

wdrożenia 
Klasa 

rekomendacji 
Obszar tematyczny 

1 

Oparcie struktury funduszu funduszy na 
formule FIZ (zamiast np. block of finance), 
podlegającej regulacjom ustawy 
o funduszach inwestycyjnych, 
spowodowało wygenerowanie 
dodatkowych kosztów operacyjnych i 
trudności w zakresie zarządzania zmianami 
w zakresie instrumentu. 

Wdrażanie instrumentów kapitałowych powinno być 
realizowane w formule block of finance przy 
wykorzystaniu funduszu funduszy, który powinien 
być zarządzany przez jeden profesjonalny, 
dedykowany podmiot, posiadający adekwatne 
doświadczenie instytucjonalne i personalne. 
 

MIiR (IZ POIR 
dla nowego 

okresu 
programowania) 

Należy sporządzić 
szczegółowe studium 
wykonalności dla 
wdrażania 
instrumentów 
kapitałowych w formule 
block of finance. 
Studium powinno 
zawierać analizę 
skutków podatkowych 
oraz budżetowych dla 
przyjętego modelu 
wdrożeniowego, a także 
powinno określać 
szczegółowe dyspozycje 
do uwzględnienia w 
umowach pomiędzy 
Instytucją Zarządzającą 
a podmiotem 
zarządzającym takim 
funduszem funduszy. 

31 grudnia 
2021 

Programowa 
strategiczna 

(do uwzględnienia 
w nowym okresie 
programowania) 

System realizacji 
polityki spójności 

2 

Strategie inwestycyjne pośredników 
finansowych w programach PFR Ventures 
są skoncentrowane głównie na sektorze 
ICT. Z kolei typowe przedsiębiorstwo 
reprezentujące lukę kapitałową to  
przedsiębiorstwo produkcyjne po 
zakończeniu fazy prototypowania i pilotażu, 
gotowe do rozpoczęcia produkcji masowej 
i sprzedaży, poszukujące inwestycji na 
poziomie 5-10 mln PLN. Tym samym istniej 
duże zagrożenie ukierunkowania inwestycji 
do sektora, który z uwagi na niską 
kapitałochłonność i szybkie tempo realizacji 
przychodów i tak stałby się przedmiotem 

Interwencja publiczna na rynku venture capital 
powinna odzwierciedlać preferencje branżowe 
w powiązaniu z zapotrzebowaniem kapitałowym. 
Luka kapitałowa dotyczy w szczególności 
przedsiębiorstw kapitałochłonnych, które realizują 
procesy wdrożeniowe, a które na etapie start-up 
potrzebują stosunkowo wyższych kwot inwestycji niż 
przedsiębiorstwa z sektora ICT. Dotyczy to 
w szczególności biotechnologii, ale także robotyki, czy 
zaawansowanych technologicznie maszyn i urządzeń.  

MIiR (IZ POIR 
dla nowego 

okresu 
programowania) 

Fiszki programowe, 
regulacje i treść 
programu operacyjnego 
2021-2027 

31 marca 
2020 

Programowa 
strategiczna 

System realizacji 
polityki spójności 
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Lp. Wniosek Rekomendacja Adresat Sposób wdrożenia 
Termin 

wdrożenia 
Klasa 

rekomendacji 
Obszar tematyczny 

inwestycji kapitałowej (np. do wartości 1,5 
mln PLN). 

3 

Zwiększona alokacja w ramach działania 
1.3.1 POIR (BRIdge Alfa) oraz fundusze 
inwestycyjne w poddziałaniu 3.1.1 (Starter) 
i 3.1.2 (BizNest) pozwolą na zaspokojenie 
potrzeb pomysłów znajdujących się w fazie 
zasiewu i przedsiębiorstw typu start-up. 
Problem pozostanie w przypadku 
przedsiębiorstw większych, realizujących 
wysokokapitałowe innowacyjne projekty 
(np. biotechnologiczne) oraz w przypadku 
przedsiębiorstw innowacyjnych 
realizujących kolejną rundę inwestycyjną. 
Luka kapitałowa po uruchomieniu 
interwencji w ramach POIR przesunęła się 
do poziomu 3-4 do 10 mln PLN. 

W celu efektywnej alokacji środków wsparcia na 
instrumenty finansowe w ramach POIR do 2023 r. 
rekomendujemy ograniczenie kolejnych naborów 
w instrumencie Starter i Biznest, a przeznaczenie 
większych środków na instrument Otwarte 
Innowacje, KOFFI, zarówno w ramach nowych 
naborów, jak i dokapitalizowania funduszy, które 
będą inwestować kapitał najbardziej efektywnie. Przy 
wyborze kolejnych funduszy należy zwrócić uwagę, 
czy ich inwestycje są skierowane do przedsiębiorstw 
znajdujących się w luce kapitałowej i ewentualnie 
zagwarantować to odpowiednimi zmianami term 
sheet. Stopień uwzględnienia rekomendacji powinien 
być uzależniony od rozwoju sytuacji i stanu 
wdrażania. 

IZ POIR, PFR 
Ventures 

Należy dokonać 
przesunięcia środków 
pomiędzy wdrażanymi 
instrumentami. Obecnie 
można oszacować, że 
w instrumencie Starter, 
BizNest i PFR NCBR CVC  
mogą zostać 
niewykorzystane środki 
w wysokości 
odpowiednio: 120 mln 
PLN, 20-30 mln PLN i 
250 mln PLN. Środki te 
powinny zostać 
przesunięte do 
instrumentów: Otwarte 
Innowacje i KOFFI. 

30 czerwca 
2019 

Programowa 
operacyjna 

Sprawność 
administracji 

4 

Obowiązek wystąpienia o zgodę na 
koncentrację do UOKiK w stosunku do 
funduszy venture capital nie dostrzega 
odmienności działalności inwestycyjnej 
(koncentracja kapitałów celem utworzenia 
funduszu). Obowiązek ten niepotrzebnie 
wydłuża proces operacyjnego uruchomienia 
funduszu. Elementem, który również 
spowolnia tempo rejestracji jest czas, który 
potrzebuje KRS na rejestrację funduszu VC. 
Zgodnie z uzyskanymi informacji może to 
być około 2 miesięcy.  

Konieczne jest rozważenie wprowadzenia zmian 
w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów 
celem zniesienia obowiązku uzyskiwania zgodny 
UOKiK na utworzenie funduszu VC.  

IZ POIR 

Należy sporządzić 
analizę prawną 
(uwzględniającą także 
rozwiązania stosowane 
zagranicą) oceniającą 
zasadność i możliwość 
zmian w art. 18 w 
związku z art. 13 Ustawy 
o ochronie konkurencji 
i konsumentów celem 
zniesienia wymogu 
uzyskiwania przez 
fundusze VC tworzone 
w oparciu o środki z 
programów 
operacyjnych stosownej 
zgody UOKiK. 

31 marca 
(najpóźniej 
30 czerwca) 

2019 

Pozasystemowa 
Sprawność 

administracji 

5 
Do zakończenia perspektywy budżetowej 
pozostało 5 lat, co wymaga aktywacji 
działalności inwestycyjnej przez 

PFR Ventures powinien jak najszybciej wdrożyć 
standard przebiegu pracy komitetu inwestycyjnego (i 
towarzyszących dokumentów), uwzględniając 

PFR Ventures 
Przygotowanie 
wymogów 
informacyjnych 

31 marca 
2019 

Programowa 
operacyjna 

System realizacji 
polityki spójności 
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Lp. Wniosek Rekomendacja Adresat Sposób wdrożenia 
Termin 

wdrożenia 
Klasa 

rekomendacji 
Obszar tematyczny 

pośredników finansowych, zważywszy, że 
jeszcze żadna inwestycja nie została 
zrealizowana. To właśnie fundusze VC będą 
ostatecznie odpowiedzialne za 
zainwestowanie alokowanej przez PFR 
Ventures kwoty kapitału. Pośrednicy 
finansowi w momencie uzyskania 
wszystkich pozwoleń powinni być gotowi 
do przeprowadzenia pierwszego komitetu 
inwestycyjnego, a PFR Ventures powinno 
wspierać ich w tym procesie. Należy wziąć 
pod uwagę, iż liczba decyzji inwestycyjnych 
w około 50 funduszach portfelowych PFR 
Ventures może sięgać nawet prawie 200 
rocznie. 

 

minimalny zakres informacji, niezbędnych do oceny 
potencjalnych celów inwestycyjnych. Należy 
szczególnie ograniczyć zakres obciążeń 
administracyjnych w stosunku do funduszy oraz 
zachować wysoką efektywność czasową w zakresie 
analizy dokumentacji w związku z wykonywaniem 
funkcji obserwatora w komitecie inwestycyjnym. 
Zgodnie ze standardami zagranicznymi wpływ 
przedstawiciela PFR Ventures na komitet 
inwestycyjny powinien ograniczać się do oceny 
zgodności projektu z wytycznymi POIR. W celu 
minimalizacji obciążeń administracyjnych związanych 
z funkcjonowaniem przez pośrednika finansowego w 
reżimie TFI i POIR niezbędne jest dedykowanie 
personelu PFR Ventures do realizacji zadań back 
office, wspomagając tym samym funkcjonowanie 
funduszy venture capital.  

i dokumentacyjnych, 
dotyczących 
potencjalnych celów 
inwestycyjnych. 

Standardy i wytyczne 
dla obserwatorów w 
komitetach 

Regulacje w zakresie 
terminów na zgłoszenie 
weta przez 
obserwatorów 

Wydzielenie w PFR 
Ventures funkcji back 
office wspomagającej 
pośredników 
finansowych. 

6 

Obecne regulacje pozwalają ̨na inwestycje 
kontynuacyjne dla pośredników 
finansowych, z którymi podpisano umowy 
do końca 2018 roku. Sytuacja ta oznacza, że 
inwestycje o charakterze kontynuacyjnym 
będą realizowane tylko dla części 
podmiotów, gdyż część umów zostanie 
zawarta w 2019 r.   

Poinformowanie KE o zasadności zmiany regulacji (z 
wyraźnym zgłoszeniem potrzeby takiej zmiany), w 
sprawie inwestycji kontynuacyjnych (art. 42 
Rozporządzenia Ogólnego 1303.2013). Należałoby  
umożliwić realizację inwestycji kontynuacyjnych po 
2023 r. również funduszom, które podpiszą umowy w 
(przynajmniej) 2019 r.  

IZ POIR 

Nawiązanie kontaktu w 
sprawie zmiany 
(zgłoszenie potrzeby 
zmiany / podjęcie 
dyskusji) – wraz 
z uzasadnieniem. 

31 marca 
2019 

Programowa 
strategiczna 

System realizacji 
polityki spójności 

7 

Wśród zmian w dokumentacji konkursowej 
należy negatywnie ocenić zniesienie 
możliwości inwestowania części budżetu 
inwestycyjnego w podmioty nie 
prowadzące działalności operacyjnej na 
terenie Polski. W obliczu ograniczonej liczby 
projektów inwestycyjnych w kraju należy 
rozważyć możliwość inwestycji 
realizowanych w ramach instrumentów 
finansowych w podmioty, które dopiero 
w związku z inwestycją będą uruchamiać 
działalność operacyjną na terenie Polski.  

Należy przeprowadzić analizę prawną możliwości 
jakie daje POIR w zakresie inwestycji w podmioty 
zlokalizowane na terenie UE, które w wyniku 
inwestycji będą rozszerzać swoją działalność m.in. na 
terenie Polski.  

IZ POIR 

Przygotowanie opinii 
prawnej oraz 
ewentualne 
(odpowiednie) zmiany 
zapisów 
regulaminowych 

31 marca 
2019 

Programowa 
operacyjna 

System realizacji 
polityki spójności 

8 Ważną i słabo rozpoznaną kwestią, 
związaną z instrumentami zwrotnymi są 

W zakresie łączenia różnych instrumentów 
finansowych i dotacyjnych należy jak najszybciej 

IK UP Należy zlecić 
sporządzenie analizy 

31 marca 
2020 

Horyzontalna 
operacyjna 

System realizacji 
polityki spójności 
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wdrożenia 
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rekomendacji 
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ograniczenia, dotyczące możliwości 
wykorzystania w ramach realizowanych 
obecnie projektów inwestycyjnych, 
środków pochodzących z programów 
realizowanych w ramach poprzedniego 
okresu programowania funduszy unijnych 
w Polsce, różnych programów wsparcia 
w ramach Polityki Spójności 2014-2020 lub 
też pochodzących z krajowych środków 
publicznych. Największym problemem 
pozostaje interpretacja pojęcia środków 
publicznych. 

wydać jasne interpretacje dotyczące pomocy 
publicznej oraz możliwości łączenia i 
wykorzystywania wkładów prywatnych pomiędzy 
poszczególnymi instrumentami finansowymi, 
mieszanymi i dotacyjnymi. 

prawnej dokonującej 
zebrania 
(podsumowania) 
i przeanalizowania 
wszystkich opinii 
i decyzji wydawanych 
dotąd w zakresie 
łączenia publicznych 
środków wsparcia, 
a następnie dokonanie 
ujednolicenia 
interpretacji 
(wypracowanie 
wytycznych) – proces  w 
dialogu z 
zainteresowanymi 
stronami i 
reprezentowanymi 
stanowiskami w 
przedmiotowej sprawie 
(opublikowanie 
jednolitej interpretacji). 

9 

Przy założeniu, że proces selekcji 
pośredników finansowych będzie 
realizowany przez PFR Ventures 
w dotychczasowy sposób oraz przyjmując 
średnie tempo inwestycyjne założone 
w poszczególnych programach oraz średnie 
wartości inwestycyjne po roku 2023, 
niewydatkowanych może zostać około 22% 
środków przeznaczonych na instrumenty 
finansowe (ponad 500 mln PLN). 
Dodatkowym problemem jest brak 
wystarczającej liczby atrakcyjnych z punktu 
widzenia funduszy VC projektów 
inwestycyjnych, których zasoby są 
ograniczone. 

Należy wrócić do analizy przygotowanej na zlecenie 
MIiR , w ramach której dokonano oceny zasadności 
i możliwości wdrożenia w ramach POIR instrumentu 
o charakterze dłużnym /quasi-kapitałowym 
(mezzanine i venture debt). W opinii przedstawicieli 
rynku uruchomienie takiego instrumentu byłoby 
użyteczne i pozwoliłoby uzupełnić inwestycje 
o charakterze stricte kapitałowym. 

IZ POIR 
Konsultacje rynkowe w 
zakresie uruchomienia 
nowego instrumentu. 

30 czerwca 
2019 

Horyzontalna 
operacyjna 

Innowacyjność oraz 
badania i rozwój 

10 
Na krajowym rynku kapitałowym występuje 
problem z dostępem do prywatnych 
kapitałów inwestycyjnych ukierunkowanych 

Przeprowadzenie analizy w zakresie skutków 
wdrożenia ulg podatkowych w przypadku 
inwestowania w młode innowacyjne spółki przez 

MIiR (IZ POIR) i 
MF 

Przygotowanie analizy i 
wdrożenie 
odpowiednich zmian 

30 czerwca 
2020 

Pozasystemowa Przedsiębiorczość 
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na inwestycje wysokiego ryzyka. 
W rozwiniętych krajach najczęstszymi 
dostawcami kapitału są fundusze 
emerytalne, sektor ubezpieczeniowy, czy 
fundusze rodzinne, a także osoby 
indywidualne, które korzystają z różnego 
typu zwolnień podatkowych, takich jak np. 
brytyjski Enterprise Investment Scheme. 

osoby indywidualne i instytucjonalne na podaż 
kapitału inwestycyjnego do funduszy venture capital 
i bezpośrednio do spółek (głównie business angels).  

regulacyjnych – podatek 
od zysków 
kapitałowych.  

11 

Wdrażanie instrumentów kapitałowych – 
w tej, jak i poprzedniej perspektywie 
finansowej – ukazało znaczną złożoność 
tego procesu i liczne trudności oraz ryzyka 
jakie wynikają z konieczności „wpasowania” 
danego pomysłu na interwencję publiczną 
w istniejące ramy prawne i czasowe. Rodzi 
to konieczność stosowania różnych 
rozwiązań kompromisowych, które mogą 
osłabiać zarówno skuteczność jak i 
efektywności interwencji. Rozbudowana 
struktura wdrożeniowa, zastosowanie 
formuły TFI-FIZ słabo przystającej do rynku 
VC, przeszacowana alokacja na instrumenty 
kapitałowe, nie wyciągnięcie wniosków 
z doświadczeń KFK, późne przystąpienie do 
projektowania rozwiązań szczegółowych – 
wszystko to sprawia, że wdrażanie tak 
złożonych instrumentów jak kapitałowe 
staje się jeszcze trudniejsze i obarczone 
jeszcze większym ryzykiem.   

Należy jak najszybciej przystąpić do szczegółowego 
projektowania interwencji i instrumentów 
kapitałowych dla nowej perspektywy finansowej. 
Należy na podstawie wszystkich dostępnych 
ewaluacji zinwentaryzować i usystematyzować 
niezbędne zmiany legislacyjne (np. kwestia zgody 
UOKiK), zaprojektować tani i prosty model 
wdrożeniowy (a przynajmniej rozważyć wszystkie „za 
i przeciw” dla modelu block of finance i modelu z TFI), 
oszacować realną alokację z uwzględnieniem stanu 
rynku fund managerów oraz nakreślić kluczowe 
elementy dokumentacji konkursowej. 

MIR (IZ POIR) 

Przygotowanie 
szczegółowego planu 
interwencji na rynku VC 
w nowym okresie 
programowania (2021-
2027). 

30 czerwca 
2020 

Programowa 
strategiczna 

System realizacji 
polityki spójności 

12 

Wdrażanie poddziałania 3.2.3 jest obecnie 
stosunkowo mało zaawansowane, co jest 
związane z jego późnym rozpoczęciem 
(wynikających z konieczności finalizacji 
działalności Funduszu Gwarancyjnego 
POIG), a także z długim okresem 
przygotowania i wdrożenia odpowiednich 
procedur przez banki kredytujące. 
W związku z tym, zaangażowanie pełnej 
alokacji do końca okresu kwalifikowalności 
może być niełatwe, choć nadal wydaje się 

Należy na bieżąco monitorować wdrażanie 
poddziałania 3.2.3 POIR i dynamikę udzielania 
gwarancji, w celu wczesnego zidentyfikowania 
poważnego zagrożenia zaangażowania środków 
finansowych. Zasadna byłaby także bliska współpraca 
z bankami kredytującymi pod kątem realizacji działań 
zmierzających do uproszczenia stosowanych 
procedur i zakresu wymaganych dokumentów. 

IZ POIR, BGK 

Organizacja okresowych 
spotkań (np. 
cokwartalnych) 
pomiędzy 
przedstawicielami MIiR i 
BGK w celu analizy 
postępu wdrażania 
i perspektywy dalszego 
wdrażania instrumentu 
(zwiększenie lub 
zmniejszenie liczby 

31 grudnia 
2021 

Programowa 
operacyjna 

System realizacji 
polityki spójności 
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wykonalne. Wymagać to jednak będzie 
znacznego zdynamizowania akcji 
gwarancyjnej (obecny jej poziom jest 
niewystarczający, biorąc pod uwagę 
zakładaną liczbę i wartość gwarancji, które 
powinny zostać udzielone w ramach 
Funduszu Gwarancyjnego POIR). 

udzielanych gwarancji) a 
w razie rosnącego 
ryzyka niewykorzystania 
alokacji, podjęcie 
decyzji o stosownych 
działaniach. 

13 

Poddziałanie 3.2.3 POIR wykazuje 
ograniczoną komplementarność wobec 
dwóch pozostałych podziałań w ramach 
działania 3.2 POIR, wskutek regulacji 
dotyczących łączenia różnych form wsparcia 
ze środków europejskich. Jak dotąd, 
komplementarność wskazać można głównie 
w sferze związanej z finansowaniem 
kosztów niekwalifikowalnych w ramach 
projektów wdrażanych na bazie środków 
europejskich. 

W kolejnym okresie programowania funduszy 
unijnych (2021-2027) należy lobbować na rzecz 
umożliwienia łączenia (być może w ograniczonym 
zakresie) poręczeń i gwarancji udzielanych ze 
środków europejskich ze wsparciem udzielanym ze 
środków bezzwrotnych, naturalnie przy 
poszanowaniu przepisów dotyczących pomocy 
publicznej. 

IK UP oraz IZ 
POIR 

Aktywne uczestnictwo 
przedstawicieli Polski w 
wypracowaniu 
wytycznych dotyczących 
łączenia instrumentów 
finansowych 
i instrumentów 
bezzwrotnych. 
Wypracowanie 
i promowanie 
rozwiązań, dotyczących 
mniej restrykcyjnych 
zasad łączenia gwarancji 
i poręczeń 
z finansowaniem 
bezzwrotnym, 
wskazywanie zalet tego 
typu podejścia. 

31 grudnia 
2021 

Horyzontalna 
operacyjna 

System realizacji 
polityki spójności 

14 

Promocja Funduszu Gwarancyjnego POIR 
jest realizowana głównie za pośrednictwem 
banków kredytujących; korzystne są też 
działania promocyjne, skierowane do 
beneficjentów i nieskutecznych 
wnioskodawców w ramach innych działań 
POIR, realizowane przez instytucje 
zaangażowane w system wdrażania POIR. 
Tym niemniej, warto rozważyć 
wzmocnienie działań promocyjnych i 
informacyjnych, skierowanych do 
przedsiębiorców, także w powiązaniu z 
ofertą gwarancyjną pozostałych programów 
oferowanych przez BGK, a także ofertą 
lokalnych i regionalnych funduszy poręczeń 

Należy rozważyć wzmocnienie działań promocyjno-
informacyjnych dotyczących oferty poręczeń i 
gwarancji, dostępnej dla polskich przedsiębiorców. 
O ile można bowiem przyjąć, że informacje są 
dostępne w bankach kredytujących i – co do zasady – 
na stronie internetowej BGK, to z jednej strony wielu 
przedsiębiorców potencjalnie zainteresowanych 
finansowaniem dłużnym nie zna tej oferty (nie 
odwiedza regularnie stron www banków), z drugiej 
zaś, brak jest przejrzystego porównania oferty 
poszczególnych programów BGK, a także lokalnych 
i regionalnych funduszy poręczeń kredytowych. 
Warto byłoby zatem rozważyć przede wszystkim 
stworzenie (np. na wydzielonej stronie internetowej) 
krótkiego omówienia dostępnej oferty gwarancyjnej 

BGK 

Zaprojektowanie i 
przeprowadzenie 
działań informacyjno- 
promocyjnych, 
skierowanych do 
przedsiębiorców, 
dotyczących oferty 
gwarancji i poręczeń 
finansowanych ze 
środków publicznych w 
tym w ramach FG POIR,  
poprzez stworzenie (np. 
na wydzielonej stronie 
internetowej) krótkiego 
omówienia dostępnej 

31 marca 
2021 

Programowa 
operacyjna 

Przedsiębiorczość 
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Lp. Wniosek Rekomendacja Adresat Sposób wdrożenia 
Termin 

wdrożenia 
Klasa 

rekomendacji 
Obszar tematyczny 

kredytowych. i poręczeniowej wszystkich programów BGK oraz 
lokalnych / regionalnych funduszy poręczeniowych, 
wraz z ze wskazaniami jaka oferta jest najbardziej 
dostosowana do potrzeb przedsiębiorców, 
realizujących określony typ projektów.  

Działania promocyjne instrumentów gwarancyjnych, 
realizowane „centralnie” przez BGK, pośrednio 
promowałyby również korzystanie z finansowania 
bankowego. W związku z tym można również 
rozważyć zastosowanie innych kanałów przekazu 
informacji, zaadresowanych do przedsiębiorców, 
informujących o dostępności rozmaitych produktów 
gwarancyjnych, których celem jest ułatwianie 
pozyskiwania kredytów na działalność gospodarczą (z 
uwypukleniem oferty uzupełniającej w postaci 
refundacji odsetek – w przypadku „Gwarancji 
Biznesmax”). 

oferty gwarancyjnej 
i poręczeniowej 
wszystkich programów 
BGK oraz lokalnych / 
regionalnych funduszy 
poręczeniowych, wraz z 
ze wskazaniami, która 
oferta jest najlepiej 
dostosowana do 
potrzeb 
przedsiębiorców, 
realizujących określony 
typ projektów.  
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6 Załączniki 

 

Załącznik nr 1.  Porównanie kryteriów oceny ofert i stosowanej punktacji według 

wdrażanych instrumentów 

Załącznik nr 2.  Zasady wypłaty środków pochodzących w wyjść z inwestycji 

w poszczególnych instrumentach 

Załącznik nr 3.  Metodologia prognozy podaży kapitału i liczby potencjalnych spółek 

portfelowych w ramach instrumentów kapitałowych w latach 2019-2023 
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6.1 Załącznik nr 1. Porównanie kryteriów oceny ofert i stosowanej punktacji według wdrażanych instrumentów 

Starter Biznest Otwarte Innowacje KOFFI BRIdge CVC 

Kryteria merytoryczne PKT Kryteria merytoryczne PKT Kryteria merytoryczne PKT Kryteria merytoryczne PKT Kryteria merytoryczne PKT 

A-Zespół:  

(i) zdolność do realizacji polityki 
inwestycyjnej  

(ii) doświadczenie inwestycyjne 

(iii) doświadczenie we 
wspieraniu spółek 

(iv) doświadczenie 
przedsiębiorcze 

(v) Doświadczenie branżowe 

(vi) Doświadczenie biznesowe 

(vii) Doświadczenie w 
pozyskiwaniu finansowanie 

(viii) Dedykowanie + wkład 
pieniężny  

(ix) Wkład pieniężny w ramach 
wkładu PZ 

40% A-Zespół  

(i) posiadanie kadry 
profesjonalistów 

(ii) doświadczenie we 
współpracy z BA 

(iii) doświadczenie branżowe 

(iv) wniesienie wkładu w 
ramach wkładu PZ 

(v) dedykowanie działalności 
inwestycyjnej 

(vi) inwestowanie w branże 
wyróżniające się 

35% A-Zespół 

(i) posiadanie kadry 
profesjonalistów 

(ii) doświadczenie w 
realizacji projektów B+R 

(iii) doświadczenie we 
współpracy z SC, CTT, itd. 

(iv)dedykowanie + wkład 
pieniężny 

40% Zespół 

(i) jedna osoba z 2-letnim 
doświadczeniem 

(ii) doświadczenie 
przedsiębiorcze 

(iii) doświadczenie spójne ze 
strategią 

(iv) track record + stopy 
zwrotu 

(v) komplementarność 

(vi) podział obowiązków 

(vii) adekwatne 
zaangażowanie czasowe 

40% Zespół 

(i) jedna osoba z 2-letnim 
doświadczeniem 

(ii) doświadczenie przedsiębiorcze 

(iii) doświadczenie spójne ze 
strategią 

(iv) track record + stopy zwrotu 

(v) komplementarność 

(vi) podział obowiązków 

(vii) co najmniej 2 członków KP na 
80% czasu 

(viii) adekwatne zaangażowanie 
czasowe pozostałych osób 

45% 

B-Polityka inwestycyjna 

(i) kompletność, jakość i 
efektywność 

(ii) potencjał polityki 
inwestycyjnej… 

(iii) realny i efektywny budżet 

(iv) Strategia inwestycyjna 

(v) realność polityki 
inwestycyjnej 

(vi) zgodność polityki 
z doświadczeniem 

(vii) polityka oparta na zasadach 
rynkowych  

(viii) deklarowany model 
rozliczania  

(ix) rynkowe warunki umów 
inwestycyjnych  

30% B-Koncepcja funkcjonowania 
pośrednika 

(i) wpływ na ekosystem BA 

(ii)zasady rynkowe, 
zgodność z POIR 

(iii) strategia pozyskiwania 
BA 

(iv) strategia ustalania 
preferencji 

(v) harmonogram  

(vi) budżet operacyjny  

(vii) Carried interest  

(viii) sposób zapobiegania 
konfliktowi interesów 

25% B-Polityka inwestycyjna 

(i) kompletność i jakość 

(ii) zgodność polityki 
z doświadczeniem 

(iii)deal flow, smart money, 
warunki rynkowe, 
pozyskiwanie koinwestorów 

(iv) zasady rynkowe 

(v) system motywacyjny 

30% Proponowana strategia  

(i) sposób pozyskiwania 
i oceny projektów 

(ii)lista potencjalnych 
projektów 

(iii)polityka inwestycyjna 

(iv) planowana struktura 
portfela 

(v) potencjał rynku/sektora 

(vi)ścieżki wyjścia 

40% Proponowana strategia  

(i) sposób pozyskiwania i oceny 
projektów 

(ii) polityka inwestycyjna 

(iii) planowana struktura portfela 

(iv) potencjał rynku/sektora 

(v) specjalizacja branżowa 
powiązana z inwestorem 
korporacyjnym 

(vi) ścieżki wyjścia 

(vii) dodatkowość instrumentu 

30% 
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Starter Biznest Otwarte Innowacje KOFFI BRIdge CVC 

C-Sposób pozyskiwania 
potencjalnych projektów  

16% C-Partnerskie podmioty 
ekosystemu BA 

(i) przedstawienie 
podmiotów ekosystemu 

(ii) bazowa grupa BA 

20% C-Lista potencjalnych 
projektów 

30% Corporate Governance  

(i) obowiązki i uprawnienia 
organów 

(ii)przejrzyste procedury 
zarządzania 

(iii) rozwiązywanie 
konfliktów interesów 

10% Corporate Governance  

(i) obowiązki i uprawnienia 
organów 

(ii)przejrzyste procedury 
zarządzania 

(iii) rozwiązywanie konfliktów 
interesów 

(iv) system kontroli wewnętrznej, 
system księgowy 

10% 

D-lista potencjalnych projektów 
inwestycyjnych  

D-Potencjalne projekty 
(pipeline) 

(i) sposób pozyskiwania 
projektów 

(ii) lista projektów  

10% D-Harmonogram finansowy Ekonomika funduszu  

(i) wysokość oraz sposób 
podziału opłaty za 
zarządzanie 

(ii) System motywacyjny  

7,5% Ekonomika funduszu  

(i) ekonomika budżetu 
operacyjnego 

(ii) System motywacyjny  

10% 

E-Zadeklarowanie wyższego niż 
minimalny wymagany wkład 
prywatny 

14% E-Zadeklarowanie wyższego 
niż minimalny wymagany 
wkład prywatny 

10% E-zdolność i gotowość 
organizacyjna  

(i) ramy zarządzania 

(ii) warunki techniczno-
organizacyjne 

Wysokość wkładu 
prywatnego podmiotu 
zarządzającego 

2,5% Inwestor korporacyjny / prywatny 5% 

F-Efektywny system 
motywacyjny 

F-Zdolność i gotowość 
organizacyjna 

(i) ramy zarządzania 

(ii) warunki techniczno-
organizacyjne 

F-Zadeklarowanie wyższego 
niż minimalny wymagany 
wkład prywatny 

- - - - 

G-Zdolność i gotowość 
organizacyjna 

(i) Ramy zarządzania 

(ii) warunki techniczno-
organizacyjne 

G-Zdolność do pozyskania 
środków prywatnych  

G-Zdolność do pozyskania 
środków prywatnych  

- - - - 

H-Zdolność do pozyskania 
środków prywatnych 

H-System motywacyjny  H-Prowadzenie równoległej 
działalności inwestycyjnej  

- - -  

I-Prowadzenie równoległej 
działalności inwestycyjnej  

I-Prowadzenie równoległej 
działalności inwestycyjnej  

- - - - -  

Źródło: Zasady naboru oraz wyboru ofert dla poszczególnych instrumentów.  
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6.2 Załącznik nr 2. Zasady wypłaty środków pochodzących w wyjść z inwestycji w poszczególnych instrumentach 

Starter Biznest Otwarte Innowacje 

Model nr 1 
Pokrycie 
straty (do 
20% 
Kapitalizacji 
Pośrednika 
Finansowego) 
z „małą” 
asymetrią 
zysku166 

Kaskada 1 
W pierwszej kolejności zwracane są środki 
do wysokości wkładów wniesionych 
w ramach Transzy Zwykłej - do Inwestora 
Prywatnego, PFR Starter FIZ i Podmiotu 
Zarządzającego proporcjonalnie do ich 
udziału w Transzy Zwykłej (zgodnie 
z proporcjami wskazanymi w definicji 
Transzy Zwykłej) - do momentu zwrotu 
całości Transzy Zwykłej. 

Rozliczenie na 
poziomie 
przedsiębiorstwa 
kwalifikowalnego  

Kaskada 1 
Zwrot wkładów wniesionych do 
Przedsiębiorstwa kwalifikowalnego przez 
Pośrednika Finansowego oraz Aniołów Biznesu, 
proporcjonalnie do ich udziału w Koinwestycji. 
 

Model 1  

W pierwszej kolejności zwracane są środki do 
wysokości wkładów wniesionych do 
Funduszu VC przez Inwestorów Prywatnych, 
Podmiot Zarządzający i PFR Otwarte 
Innowacje FIZ (razem „Inwestorzy Funduszu 
VC”), proporcjonalnie do ich udziału w 
Kapitalizacji Funduszu VC – do momentu 
zwrotu 100% wniesionych przez nich 
wkładów. 

Kaskada 2 
W drugiej kolejności zwracane są środki 
do Inwestorów Prywatnych, PFR Starter 
FIZ i Podmiotu Zarządzającego 
proporcjonalnie do ich udziału 
w Kapitalizacji Pośrednika Finansowego – 
do momentu zwrotu całości Transzy 
Podporządkowanej. 

Kaskada 2 
Zwrot środków stanowiących nadwyżkę po 
zwrocie 100% wniesionych wkładów („Nadwyżka 
Inwestycyjna”) będzie każdorazowo 
negocjowana na etapie podpisywania Umowy 
Koinwestycyjnej pomiędzy Podmiotem 
Zarządzającym (w imieniu Pośrednika 
Finansowego), a Aniołami Biznesu, przy czym 
PFR Ventures dopuszcza asymetryczny podział 
Nadwyżki Inwestycyjnej w następujących, 
maksymalnych limitach: 
# Dla Inwestycji w Przedsiębiorstwa 
kwalifikowalne z Grupy A i B do 65% Nadwyżki 
Inwestycyjnej oraz dla Inwestycji w 
Przedsiębiorstwa kwalifikowalne z Grupy C do 
70% Nadwyżki Inwestycyjnej może być 

W drugiej kolejności zwracane będą 
Inwestorom Funduszu VC środki do 
wysokości Minimalnej Stopy Zwrotu, 
określonej w Umowie Inwestycyjnej; wypłaty 
będą następowały w tym samym czasie, na 
tych samych zasadach, na rzecz wszystkich 
Inwestorów Funduszu VC, proporcjonalnie 
do ich udziału w Kapitalizacji.  

                                                      
166 Wkłady do Pośrednika Finansowego są wnoszone przez Inwestorów Prywatnych, PFR Starter FIZ i Podmiot Zarządzający w dwóch równoległych transzach: 

• Transzą Podporządkowaną („Transza Podporządkowana”) objęte jest 20% Kapitalizacji Pośrednika Finansowego, ale nie więcej niż 50% wkładów PFR Starter FIZ, na co 
składają się (i) wkłady PFR Starter FIZ w wysokości 20% Kapitalizacji Pośrednika Finansowego pomniejszone o 20% wkładów wniesionych przez Podmiot Zarządzający 
oraz (ii) 20% wkładów wniesionych przez Podmiot Zarządzający, 

• Transzą Zwykłą („Transza Zwykła”) objęte są pozostałe środki wnoszone w ramach Kapitalizacji Pośrednika Finansowego, tj. (i) 100% wkładów Inwestorów Prywatnych, 
(ii) 80% wkładów Podmiotu Zarządzającego oraz (iii) pozostałe wkłady PFR Starter FIZ po uwzględnieniu udziału wkładów PFR Starter FIZ w Transzy Podporządkowanej.  
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Starter Biznest Otwarte Innowacje 

przeznaczone dla Aniołów Biznesu, w tym dla koi 
westujących członków Zespołu 

## w tym od 5% do 10% Nadwyżki 
Inwestycyjnej dla Wiodącego Anioła Biznesu 
z tytułu Lead Carried Interest w Modelu 
Niekoinwestycyjnym oraz do 10% Nadwyżki 
Inwestycyjnej dla Wiodącego Anioła Biznesu 
w Modelu Niekoinwestycyjnym (opcjonalnie, 
jeśli Wiodący Anioł Biznesu został 
ustanowiony);  
## Pozostała część Nadwyżki Inwestycyjnej 
należnej Aniołom Biznesu będzie rozliczana 
proporcjonalnie do wniesionych wkładów.  

# Pozostała cześć Nadwyżki Inwestycyjnej tj. od 
35% do 50% Nadwyżki Inwestycyjnej w 
przypadku Inwestycji w Przedsiębiorstwa 
kwalifikowalne z Grupy A i B oraz od 30% do 40% 
w przypadku Inwestycji w Przedsiębiorstwa 
kwalifikowalne z Grupy C - na wypłatę zysków do 
Pośrednika Finansowego.  
# Carried Interest od Aniołów Biznesu: Aniołowie 
Biznesu, którzy otrzymają rozliczenie po wyjściu 
z Koinwestycji w dane Przedsiębiorstwo 
Kwalifikowalne, mogą przeznaczyć część 
Nadwyżki Inwestycyjnej na Carried Interest dla 
Podmiotu Zarządzającego, które jest wpłacane 
na specjalny rachunek typu escrow i wypłacane 
Podmiotowi Zarządzającemu w całości, jeżeli 
rozliczenie portfelowe Pośrednika Finansowego 
spowoduje całkowity zwrot wkładów 
wniesionych do Pośrednika Finansowego przez 
Podmiot Zarządzający i PFR Biznest FIZ. 
Dopuszcza się częściowe wypłacanie Podmiotowi 
Zarządzającemu z rachunku escrow 
zgromadzonego Carried Interest od Aniołów 
Biznesu. Szczegółowy mechanizm oraz warunki 
wypłaty zostaną określone w umowie 
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Starter Biznest Otwarte Innowacje 

inwestycyjnej. Wysokość Carried Interest jest 
każdorazowo negocjowana pomiędzy Aniołami 
Biznesu a Podmiotem Zarządzającym przed 
dokonaniem Koinwestycji, przy czym wysokość 
Carried Interest od Anioła / Aniołów Biznesu 
powinna być nie wyższa niż 30% oraz powinna 
uwzględniać racjonalne podejście do relacji 
poziomu Carried Interest i opłaty za zarządzanie 
od Aniołów Biznesu.  

Kaskada 3 
O ile pozostaną środki po dystrybucji 
w ramach Kaskady 1 i Kaskady 2, kolejne 
środki z wyjść z Inwestycji („Nadwyżka”) 
przeznaczone są na wypłatę:  
Carried Interest dla Podmiotu 
Zarządzającego – według procentowej 
wartości należnego Carried Interest 
zgodnie z pkt. 24 Term Sheet, oraz  
zysków pomiędzy PFR Starter FIZ, 
Podmiot Zarządzający i Inwestorów 
Prywatnych z preferencyjnym podziałem 
zysku na rzecz Inwestorów Prywatnych, 
przy czym podział zysków w ramach 
dystrybucji odpowiedniej części Nadwyżki 
(po uwzględnieniu Carried Interest) na ich 
rzecz następuje według poniższych 
proporcji: 
(i) Udział w zysku dla Podmiotu 

Zarządzającego - proporcjonalnie do 
jego udziału w Kapitalizacji 
Pośrednika Finansowego (po 
uwzględnieniu Carried Interest), 

(ii) Udział w zysku dla Inwestorów 
Prywatnych – określony jako iloczyn 
1,5 oraz ich udziału w Kapitalizacji 
Pośrednika Finansowego, ale nie 
więcej niż 70% całości Nadwyżki (po 

Rozliczenie na 
poziomie 
Pośrednika 
Finansowego:  
 

Rozliczenie środków z wyjść pomiędzy PFR 
Biznest FIZ, a Podmiotem Zarządzającym na 
poziomie Pośrednika Finansowego odbywa się 
na zasadzie portfelowej:  
W pierwszej kolejności zwracane są środki do 
wysokości wkładów wniesionych do Pośrednika 
Finansowego przez Podmiot Zarządzający i PFR 
Biznest FIZ, proporcjonalnie do ich udziału 
w Kapitalizacji Pośrednika Finansowego – do 
momentu zwrotu 100% wniesionych przez nich 
wkładów.  
Jeżeli pozostaną środki po zwrocie 100% 
wniesionych wkładów do Pośrednika 
Finansowego, kolejne środki z wyjść z Inwestycji 
(„Nadwyżka”) przeznaczone są na wypłatę:  
(i) W pierwszej kolejności Carried Interest dla 
Podmiotu Zarządzającego – według procentowej 
wartości należnego Carried Interest zgodnie z 
pkt. 31 Term Sheet, oraz  
(ii) Pozostałe środki po uwzględnieniu Carried 
Interest przeznaczone są na wypłatę zysków 
pomiędzy PFR Biznest FIZ i Podmiot Zarządzający 
proporcjonalnie do udziałów w Kapitalizacji 
Pośrednika Finansowego.  
 

W trzeciej kolejności środki pozostające po 
wypłatach przewidzianych w pkt. 2 i 3 
(„Nadwyżka”) przeznaczone są na wypłatę:  
a. Carried Interest dla Podmiotu 

Zarządzającego – według procentowej 
wartości należnego Carried Interest 
zgodnie z pkt. 39 Term Sheet, oraz  

b. zysków pomiędzy Inwestorów Funduszu 
VC z preferencyjnym podziałem zysku 
na rzecz Inwestorów Prywatnych, przy 
czym podział zysków w ramach 
dystrybucji odpowiedniej części 
Nadwyżki (po uwzględnieniu Carried 
Interest) na ich rzecz następuje według 
poniższych proporcji: 
(i) Udział w zysku dla Podmiotu 

Zarządzającego proporcjonalnie do 
jego udziału w Kapitalizacji 
Funduszu VC, 

(ii) Udział w zysku dla Inwestorów 
Prywatnych - określony jako iloczyn 
1,7 oraz udziału Inwestorów 
Prywatnych w Kapitalizacji 
Funduszu VC, ale nie więcej niż 
80% całości Nadwyżki (po 
uwzględnieniu Carried Interest), 
chyba że udział Inwestorów 
Prywatnych w Kapitalizacji 
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Starter Biznest Otwarte Innowacje 

uwzględnieniu Carried Interest) 
(niezależnie od poziomu wkładu 
prywatnego), 

(iii) Udział w zysku dla PFR Starter FIZ – 
w postaci pozostałych środków z 
części Nadwyżki (po uwzględnieniu 
Carried Interest) przeznaczonej do 
podziału między PFR Starter FIZ, 
Inwestorów Prywatnych i Podmiot 
Zarządzający, pomniejszonej o zwroty 
określone w powyższych punktach i-
ii.  

Funduszu VC przekracza 80%. 
(iii) Udział w zysku dla PFR Otwarte 

Innowacje FIZ - w postaci 
pozostałych środków z części 
Nadwyżki (po uwzględnieniu 
Carried Interest) przeznaczonej do 
podziału między PFR Otwarte 
Innowacje FIZ, Inwestorów 
Prywatnych i Podmiot 
Zarządzający, pomniejszonej 
o zwroty określone w powyższych 
punktach i-ii. 

Model nr 2. - 
Asymetria 
zysku (bez 
asymetrii 
straty) 
 

Kaskada 1 
W pierwszej kolejności zwracane są środki 
do wysokości wkładów wniesionych do 
Pośrednika Finansowego przez 
Inwestorów Prywatnych, Podmiot 
Zarządzający i PFR Starter FIZ, 
proporcjonalnie do ich udziału w 
Kapitalizacji Pośrednika Finansowego – do 
momentu zwrotu 100% wniesionych 
przez nich wkładów. 

  

Model 2  

W pierwszej kolejności następuje rozliczenie 
poszczególnych Inwestycji w Spółki (deal by 
deal) poprzez zwrot wkładów wniesionych 
w Inwestycję pomiędzy Fundusz VC 
i Koinwestorów. 

Kaskada 2 
O ile pozostaną środki po zwrocie 100% 
wniesionych wkładów do Pośrednika 
Finansowego, kolejne środki z wyjść 
z Inwestycji („Nadwyżka”) przeznaczone 
są na wypłatę: (i) Carried Interest dla 
Podmiotu Zarządzającego – według 
procentowej wartości należnego Carried 
Interest zgodnie z pkt. 24 Term Sheet, 
oraz (ii) zysków pomiędzy PFR Starter FIZ, 
Podmiot Zarządzający i Inwestorów 
Prywatnych z preferencyjnym podziałem 
zysku na rzecz Inwestorów Prywatnych, 
przy czym podział zysków w ramach 
dystrybucji odpowiedniej części Nadwyżki 

  

W drugiej kolejności, środki pozostające po 
zwrocie wkładów będą przeznaczone na 
wypłatę zysków na rzecz Koinwestorów 
i Funduszu VC według poniższej proporcji: 
(i) Udział w zysku dla Koinwestorów - 

określony jako iloczyn 1,0 - 1,2 oraz 
udziału Koinwestorów w Inwestycji. 
Iloczyn udziału w zysku dla 
Koinwestorów tj. poziom asymetrii 
zysku jest każdorazowo negocjowany 
(np. w zależności od potencjału 
wniesienia przez Koinwestora smart 
money do Inwestycji) pomiędzy 
Podmiotem Zarządzającym 
i Koinwestorem przed dokonaniem 
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Starter Biznest Otwarte Innowacje 

(po uwzględnieniu Carried Interest) na ich 
rzecz następuje według poniższych 
proporcji: 
Udział w zysku dla Podmiotu 
Zarządzającego proporcjonalnie do jego 
udziału w Kapitalizacji Pośrednika 
Finansowego 
Udział w zysku dla Inwestorów 
Prywatnych - określony jako iloczyn 2,5 
oraz udziału Inwestorów Prywatnych 
w Kapitalizacji Pośrednika Finansowego, 
ale nie więcej niż 70% całości Nadwyżki 
(po uwzględnieniu Carried Interest) 
(niezależnie od poziomu wkładu 
prywatnego). 
Udział w zysku dla PFR Starter FIZ – 
w postaci pozostałych środków z części 
Nadwyżki (po uwzględnieniu Carried 
Interest) przeznaczonej do podziału 
między PFR Starter FIZ, Inwestorów 
Prywatnych i Podmiot Zarządzający, 
pomniejszonej o zwroty określone 
w powyższych punktach i-ii. 

Inwestycji. 
(ii) Udział w zysku dla Funduszu VC - w 

postaci pozostałych środków. 
 

    

Rozliczenie na poziomie Funduszu VC 
następuje w poniższej kolejności: 
1. W pierwszej kolejności zwracane są 

środki do wysokości wkładów 
wniesionych do Funduszu VC przez 
Inwestorów Funduszu VC, 
proporcjonalnie do ich udziału 
w Kapitalizacji Funduszu VC – do 
momentu zwrotu 100% wniesionych 
przez nich wkładów. 

2. W drugiej kolejności środki pozostające 
po zwrocie wkładów przeznaczone są na 
wypłatę:  
a. Carried Interest dla Podmiotu 



  
144 

 

 

 „Ewaluacja systemu realizacji instrumentów finansowych w ramach POIR” 

   

Starter Biznest Otwarte Innowacje 

Zarządzającego – według 
procentowej wartości należnego 
Carried Interest zgodnie z pkt. 39 
Term Sheet, oraz  

b. zysków pomiędzy Inwestorów 
Funduszu VC: 
(i) Udział w zysku dla Podmiotu 

Zarządzającego proporcjonalnie 
do jego udziału w Kapitalizacji 
Funduszu VC, 

(ii) Udział w zysku dla PFR Otwarte 
Innowacje FIZ - w postaci 
pozostałych środków. 

Źródło: Dokumentacja dla poszczególnych instrumentów. 
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6.3 Załącznik nr 3. Metodologia prognozy podaży kapitału i liczby 

potencjalnych spółek portfelowych w ramach instrumentów kapitałowych 

w latach 2019-2023 

Prognoza podaży kapitału inwestycyjnego na lata 2019-2013 w instrumentach 

kapitałowych POIR 

Założenia: 

1) Do prognozy wykorzystane dane dotyczące 22 funduszy, z którymi PFR Ventures 

podpisał umowy do dnia 19.12.2018 r. 

2) W kalkulacji uwzględniono kapitalizację rozumianą jako wkład PFR Ventures oraz 

inwestorów prywatnych, tworzącą budżet inwestycyjny w proporcji zgodnej 

z warunkami regulaminowymi każdego z programów. 

3) Alokacja przekazana do pośredników finansowych uwzględnia transfer kapitału 

w ramach budżetu operacyjnego Programu (dla funduszu funduszy) około 7%. 

4) Fundusze kapitałowe, które podpisały umowy inwestycyjne w 2018 r. rozpoczną 

działalność operacyjną w 2019 r. (nie ziszczą się warunki zawieszające przewidziane 

w umowach inwestycyjnych). 

5) PFR Ventures w latach 2019-2020 dokończy proces naboru i alokuje całość środków 

z POIR do pośredników kapitałowych. 

6) Średnia wartość kapitalizacji funduszu będzie zgodna ze średnią deklarowaną 

kapitalizacją funduszy, które zawarły umowy w 2018 r. 

7) Fundusze, które podpisały umowy inwestycyjne z PFR Ventures w 2018 r. rozpoczną 

operacyjne funkcjonowanie w 2019 r. i następnie będą inwestować kapitał 

z minimalnym tempem założonym w regulaminach poszczególnych konkursów. 

8) Fundusze, które podpisały umowy inwestycyjne z PFR Ventures w 2018 r. będą mogły 

realizować inwestycje kontynuacyjne po 2023 r. w ramach około 20% wartości 

budżetów. 

9) Fundusze uruchamiane w kolejnych latach będą miały szybsze tempo inwestycji niż to 

wskazane w regulaminach. 

10) Inwestycje funduszy uruchomionych od 2019 r. będą realizowane do 2023 r. 

Tabela 11.  Minimalne tempo inwestycji w poszczególnych konkursach i naborach PFR 

Ventures 

Instrument 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 

Starter  15% 25% 40% 60% 80% 

Starter od 2019 25% 40% 60% 80% 100% 

BizNest 5% 25% 40% 60% 80% 

BizNest od 2019 25% 40% 60% 80% 100% 

Otwarte Innowacje 10% 30% 50% 70% 80% 

Otwarte Innowacje od 2019 10% 30% 50% 70% 80% 

KOFFI 10% 30% 50% 70% 80% 
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Instrument 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 

KOFFI od 2019 10% 30% 50% 70% 80% 

NCBR VC/CVC 10% 30% 50% 70% 80% 

NCBR VC/CVC od 2019 10% 30% 50% 70% 80% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PFR Ventures. 

Prognoza liczby nowych, innowacyjnych spółek i potencjalnych inwestycji realizowanych 

przez pośredników finansowych 

1) Z bazy GUS „Podmioty gospodarki narodowej nowo zarejestrowane według sekcji 

PKD” w 2017 r. wybrano spółki innowacyjne tj. 18,7%167 z grupy 51 573 spółek. 

Przeżywalność nowych przedsiębiorstw w sektorze mikro to 69,9%168. Zakładamy, że 

cała ta grupa tj. 6 741 spółek jest zainteresowana inwestycją ze strony funduszu VC. 

Zgodnie ze statystyką funduszy na 100 zgłoszonych biznes planów tylko jeden trafia 

do portfela inwestycyjnego funduszu. Przyjmując tą proporcję jedynie 67 spółek trafi 

do portfela funduszy VC. 

2) Z grupy istniejących spółek (z bazy GUS „Podmioty gospodarki narodowej w 2017 r.”) 

– 828 344 wybieramy 18,7% spółek innowacyjnych. Zakładamy wskaźnik 

przeżywalności na wyższym poziomie – 81%169 oraz skłonność do inwestycji funduszu 

VC na poziomie 25%, co daje grupę 31 174 spółek - 1% z tej grupy to 312 spółek.  

3) Prognoza liczby potencjalnych inwestycji bazuje na średniej wartości inwestycji 

deklarowanej przez pośredników finansowych, którzy podpisali umowy inwestycyjne 

z PFR Ventures w 2018 r. oraz prognozowanej liczby funduszy uruchomionych 

w latach 2019-2020. 

Tabela 12.  Prognoza liczby spółek portfelowych w podziale na poszczególne instrumenty 

kapitałowe 

Instrument 
Średnia wartość 

inwestycji 
2019 2020 2021 2022 2023 Po 2024 

Starter 1,7 33 54 84 89 96 44 

BizNest 1,2 6 36 38 42 44 23 

Otwarte Innowacje 9,5 2 6 10 12 9 22 

KOFFI 14,3 6 13 15 16 10 61 

NCBR VC/CVC 7,3 3 14 29 37 34 30 

Razem 50 124 177 196 193 181 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PFR Ventures.  

                                                      
167 Dla przedsiębiorstw produkcyjnych na podstawie „Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2014–
2016”, GUS, Warszawa, Szczecin 2017. 
168 Dla mikro przedsiębiorstw na podstawie „Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw 
w Polsce” PARP, Warszawa 2018 r. 
169 Dla małych przedsiębiorstw, op. cit. 
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6.5 Załącznik nr 5. Źródła informacji wykorzystanych w badaniu 

Lista głównych dokumentów, publikacji, materiałów źródłowych wykorzystanych w ewaluacji 

EBAN Statistics Compendium. European Early Stage Market Statistics. Raporty dla lat 2014, 2015, 2016 i 
2017. 

Open call for expression of interest to select financial intermediaries under the EFSI Equity Instrument. 
Published on 14 October 2016 and updated on 25 April 2018.   

InnovFin Equity Facility for Early-Stage. Implementation Update, 30/06/2018. 

EVCA Handbook. Professional Standards for the Private Equity and Venture Capital Industry’, str. 17 pkt. 
3.3.2. 

Assessing the Potential for EU Investment in Venture Capital and Other Risk Capital Fund of Funds, Oxford 
Research, Center for Strategy & Evaluation Services. October 2015.  

The 2016 Preqin Private Capital Fund Terms Advisor  

Preqin Special Report. Private Equity Fund of Funds, November 2017.   

Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, WYG 
PSDB Sp. z o.o., Warszawa 2014. 

Ocena stanu gotowości sektora badawczo-rozwojowego w Polsce do skorzystania z możliwości wsparcia z 
publiczno-prywatnych inwestycyjnych instrumentów finansowych w latach 2014-2020 oraz możliwości 
wdrażania tych instrumentów przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Policy & Action Group 
Uniconsult Sp. z o.o., Taylor Economics Sp. z o.o., IMAPP Sp. z o.o., Fundacja Naukowa Instytut Badań 
Strukturalnych, Warszawa 2015. 

Ewaluacja pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem NCBR w zakresie pomocy udzielanej w ramach 
Działania 1.3 POIR. II raport on-going”, Taylor Economics, Gdańsk, lipiec 2018 r. 

The Journey to Series A in Europe Fundraising benchmarks for founders of early-stage companies, 
dealroom.co, November 2018. 

M. Przybyłowski, P. Tamowicz, „Uzupełniająca analiza ex-ante dla instrumentów finansowych wdrażanych 
w ramach POIR 2014-2020”, Warszawa, grudzień 2017 r. 

European Commission ‘European Structural and Investment Funds Guidance for Member States on Article 
37 (7) (8) (9) CPR - Combination of support from a financial instrument with other support’, 
EGESIF_15_0012-02 

Inkubacja i co dalej – ewaluacja efektów inicjowania działalności innowacyjnej MŚP, przy wsparciu 
instrumentów III osi priorytetowej POIG, PAG Uniconsult, Taylor Economics, Warszawa, maj 2018 r.  

Efektywność systemu funduszy venture capital wspartych przez KFK S.A. ze środków POIG, 2007-2013, 
PAG Uniconsult, Taylor Economics, Warszawa, grudzień 2017. 

Perspektywy rozwoju rynku funduszy venture capital w Polsce. Raport z przebiegu warsztatu i propozycje 
zmian legislacyjnych, JS LEGAL Jankowski & Stroński, PARP, Warszawa, 3 października 2012 r. 

Invest Europe. Handbook of Professional Standards.  

M. Przybyłowski, P. Tamowicz, Dobre Praktyki Funduszy BRIdge Alfa. NCBR, kwiecień 2018.  

Skorzystaj z oferty PFR dla innowatorów – materiał informacyjny, 2018. 

Analiza porównawcza instrumentów w ramach działania 3.2 POIR <Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R>, 
PAG Uniconsult, Warszawa, grudzień 2018,  

Rynek lokalnych i regionalnych funduszy poręczeniowych w Polsce w 2017 r., Krajowe Stowarzyszenie 



  
149 

 

 

 „Ewaluacja systemu realizacji instrumentów finansowych w ramach POIR” 

   

Lista głównych dokumentów, publikacji, materiałów źródłowych wykorzystanych w ewaluacji 

Funduszy Poręczeniowych, Warszawa 2018. 

Aktualizacja oceny ex ante instrumentów finansowych w ramach RPO Województwa Podkarpackiego 
2014-2020, PAG Uniconsult, Imapp, grudzień 2017  

Ocena trafności zastosowania instrumentów finansowych oraz możliwości wdrożenia pomocy zwrotnej i 
wsparcia opartego na wejściach kapitałowych w ramach RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020, PAG 
Uniconsult, Imapp, grudzień 2017. 

Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji” w ramach pilotażu w III 
osi priorytetowej POIG, PAG Uniconsult, Warszawa 2015 r. 

Dokumentacja programowa POIR (Program Operacyjny i Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR) 

Dokumentacja konkursowa wykorzystywana w ramach analizowanych działań / poddziałań Programu, inne 
dokumenty formalne dotyczące naborów i ich rozstrzygnięć. 

Akty prawne i wytyczne, w tym dotyczące wspierania instrumentów finansowych w oparciu o środki 
Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych 2014-2020 

 

Zestawienie stron internetowych jako źródeł informacji wykorzystanych w ewaluacji 

http://www.eif.org/what_we_do/equity/efsi/index.htm.  

http://www.eif.europa.eu/what_we_do/equity/efsi/call/Annex_II-
investment_guidelines_for_the_expansion_and_growth_stage_window.pdf  

http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/pierwsza-polska-umowa-innovfin-equity-efi-zainwestuje-
innovation-nest/) 

https://blog.dealroom.co/wp-content/uploads/2018/11/The-Journey-to-Series-A-in-Europe.pdf 2018-01-
05. 

http://www.europarl.europa.eu/ doceo/document/P-8-2016-008456_PL.html?redirect  

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guidelines/2015/guidance-for-
member-states-on-combination-of-support-from-a-financial-instrument-with-other-forms-of-support)  

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_Combina 
tion_support_qa.pdf 

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-biznesmax/ 

https://pfrventures.pl/pl/faq/1/pfr-starter-fiz  

https://pfrventures.pl/pl/fundusze/1/pfr-starter-fiz/ 

https://businessinsider.com.pl/firmy/ podatki asi-alternatywna-spolka-inwestycyjna-zwolniona-z-
podatku/0gsngek 

https://www.mbank.pl/MŚP-korporacje/fundusze-unijne/kredyt-ue/  

https://www.bankbps.pl/finansowanie-inwestycji/kredyt-pomostowy  

https://www.bgk.pl/biuro-prasowe/komunikaty-prasowe-archiwum/fundusz-gwarancyjny-w-bgk-wsparty-
kwota-643-mln-zl-z-poir-1908/ 

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/ 

https://www.aliorbank.pl/wlasna-dzialalnosc/kredyty/gwarancja-fg-poir.html  



  
150 

 

 

 „Ewaluacja systemu realizacji instrumentów finansowych w ramach POIR” 

   

Zestawienie stron internetowych jako źródeł informacji wykorzystanych w ewaluacji 

https://www.bankmillennium.pl/przedsiebiorstwa/ produkty/finansowanie/kredyty/kredyt-inwestycyjny-
z-gwarancja-poir 

https://santander.pl/przedsiebiorstwa-i-korporacje/finansowanie-dzialalnosci/ gwarancja-de-
minimis/gwarancja-de-minimis.html 

https://bus inessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/fed-podnosi-stopy-procentowe-w-usa-grudzien-
2018-r/dmjhyp6 

https://www.bgk.pl/files/public/uploads/graphics/BGK_biznesmax_ulotka_A4_2_05_DRUK.pdf 

http://www.bpifrance.com/What-can-we-do-for-you  

http://www.bpi france.com/ Bpifrance-Fresh-News/Bpifrance-s-Activity-Report-2017 

https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-sans-garantie/Pret-Industrie-du-Futur-
Croissance 

https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-sans-garantie/Pret-d-amorcage-
investissement-avec-le-FEI 

http://www.firstinitiative.org/about-us 

http://www.firstinitiative.org/ reports/ principles-public-credit-guarantee-schemes-smes-english 

 

Źródła informacji wykorzystane w ewaluacji - wywiady, panele eksperckie, warsztat 

Źródła informacji wykorzystane w ewaluacji sprecyzowano w Raporcie metodologicznym, 9.11.2018 r. 
(koncepcja, metodologia badania i źródła informacji). Źródła informacji empirycznych stanowiły: 

 Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami (IDI Σ=23): 

− Instytucji Zarządzającej POIR (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – Departament Programów 
Wsparcia Innowacji i Rozwoju, 

− Instytucji Pośredniczącej w I osi priorytetowej POIR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), 

− podmiotów wdrażających instrumenty finansowe (PFR Ventures i BGK), 

− Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 

− pośredników finansowych, 

− odbiorców ostatecznych FG POIR. 

 Zogniskowane wywiady grupowe (FGI x 2): 

− (nr 1) z potencjalnymi odbiorcami ostatecznymi wsparcia w formie wejść kapitałowych, 

− (nr 2) z potencjalnymi odbiorcami ostatecznymi wsparcia w formie gwarancji. 

 Panele eksperckie z udziałem (PN x 2): 

− (nr 1) przedstawicieli Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości, podmiotów wdrażających instrumenty finansowe i ekspertów zewnętrznych, 

− (nr 2) przedstawicieli pośredników finansowych i ekspertów zewnętrznych. 

 Studia przypadku wspieranych funduszy VC (SP x 3) 

 Benchmarking rozwiązań zagranicznych (uwzględniający 9 krajów) 

 Warsztat z instytucjami wdrażającymi instrumenty finansowe 

 Dokumenty i opracowania (analizowane w ramach desk research) 

 


