www.expressbiznesu.pl / BIZNES

Silny Głos Biznesu 2016
Powracamy do bardzo rozpoznawalnego wydarzenia Konfederacji Lewiatan, czyli konferencji
„Głos Biznesu”, której druga tegoroczna trójmiejska miała miejsce
pod koniec listopada w Gdańsku,
w przestrzeni Hotelu Qubus.
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Spotkanie dedykowane jest przedsiębiorcom nakierowanym na działalność
innowacyjną. Konferencję otworzyły
wystąpienia Jolanty Szydłowskiej, Prezes Pomorskiego Związku Pracodawców Lewiatan, Jacka Adamskiego z Lewiatan Business Angels oraz Szymona
Faliszewskiego, Członka Zarządu „Pracodawców Pomorza”. Wszyscy troje
w swoich wypowiedziach podkreślali
szczególnie istotną rolę, jaką dla wyważonego, dynamicznego przedsiębiorstwa pełnią dobre źródła finansowania.
Aby utrzymać znaczącą przewagę rynkową, a w niektórych wypadkach – aby
pozostać w ogólne godnym uwagi oferentem – trzeba sięgać po nowatorskie
rozwiązania technologiczne.
Rozpoczynające blok specjalistyczny
wystąpienie Gizeli Gorączyńskiej z BGŻ
BNP PARIBAS dotyczyło preferencyj-

nego finansowania małych i średnich
firm. Kluczową ofertą banku jest Kredyt Technologiczny, przydzielany przy
współpracy z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego. Kredyt, jako instrument
wsparcia dla firm z sektora MŚP, jest
udzielany w oparciu o Program Operacyjny Inteligentny Rozwój w ramach
Poddziałania 3.2.2. „Kredyt na innowacje technologiczne”. Bank oferuje
ponadto bezpośrednie finansowanie
w ramach projektu PolSEFF, tj. Programu Finansowania Rozwoju Energii
Zrównoważonej w Polsce, powstałego
z inicjatywy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju przy wsparciu Unii
Europejskiej.
Natomiast Ewa Kłos, Starsza Specjalistka z Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju, przyznała, że Centrum
zajmuje się finansowaniem, ponieważ obszar badań technologicznych
jest dla przedsiębiorców działalnością
ryzykowną, najbardziej obciążającą.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako agencja wykonawcza Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zostało
powołane w 2007 roku. Jest jednostką
realizującą zadania z zakresu polityki
naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej. Ciekawą ofertą jest niewątpliwie program BRIdge Alfa, skierowany

do prywatnych inwestorów spełniających kryteria mikro lub małych przedsiębiorstw. Warto zwrócić uwagę na
tzw. „szybką ścieżkę”, ułatwiającą przyznawanie przedsiębiorcom dotacji na
innowacje (czas wydania decyzji skrócony do 60 dni).
– Firma w pierwszych tygodniach swojej działalności „pali gotówkę”. Jeśli
przedsiębiorca chce zdobyć finansowanie udziałowe, musi zadać sobie nieco
trudu – wyznał Jacek Adamski z Lewiatan Business Angels, dodając: – Mniej
więcej połowa inwestycji to całkowita
utrata kapitału lub znaczna jego utrata.
Faktyczny zysk przedsiębiorców plasuje się na poziomie 10-20%. W Polsce
rocznie pojawia się blisko pięć tysięcy
startupów, z czego znikomy procent generuje środowisko akademickie.
Jak wyjaśniał Jacek Adamski, w Polsce
można coraz częściej spotkać się z „seryjnymi inwestorami”, angażującymi się
w kilkanaście projektów. W całej Polsce
takich inwestorów jest, w przybliżeniu,
kilkuset, zaś w Stanach Zjednoczonych
są ich dziesiątki tysięcy.
Lewiatan Business Angels, największa
w Polsce sieć aniołów biznesu, powstała
w 2005 roku. Rocznie przyjmuje blisko
300 projektów, lecz mniej niż co dziesiąty z nich zyskuje akceptację.
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